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1 دراساتٌ نقديٌة في أعالم الغرب



 

 

 زكلمة املرك

 

 

دٌة غاية التعقيد لدرجة أن ها بسطت نفوذها الظاهرة الغربي   ة في عصرنا الراهن واسعة النطاق ومعق 

ي لقي بظاللها على جميع بقاع العالم وتسود فة لت  وتجاوزت تأريخ العالم الغربي وحدوده الجغرافي  

تقول  ة لالمعرفي   ة المعاصرة، ومن ثم  قطعت الطريق على سائر األنظمةمختلف األوساط الفكري  

 كلمتها.

ٌم على عمالقة الفكر  تأريخ الفكر الغربي المعاصر رغم سطوته وسلطته الواسعة، إّل  أن ه متقو 

في العهود  ة التي تأل قتة والفلسفي  البشري، بكل  وجوده مديٌن للمفك رين القدماء والمدارس الفكري  

امٌل ة والحديثة على هذا الفكر شي  ثير علماء العصور الكالسيكالسابقة؛ والجدير بالذكر هنا أن  تأ

 وباٍق.

بعد إخفاق العلماء الغربيين في صياغة األنموذج األمثل الذي كانوا يطمحون لترويجه في 

الحياة اّلجتماعية لإلنسان الحديث، وإثر عدم توق فهم عن الفضول المعرفي إزاء شت ى األوساط 

رون الشرقي  ير الغربي  ة في المجتمعات غالفكري   اّلً مصيرياً ون المعاصرون سؤ ون والغربي  ة؛ واجه المفك 

دة؛ فهو سؤاٌل مشترٌك، حيث يواجهه من ّل محيص منه حول الظاهرة الغربي   ة الواسعة والمعق 

ى لمواجهة المد  الفكري الغربي، وكذلك من يدعو إلى الحوار والتبادل المعرفي.  يتصد 

ة في عصرنا الحاضر محتدمٌة في باطن العالم الغربي أيضاً على ضوء نقٍد ي  هذه المواجهات الفكر 

، وما «األمركة»و « العولمة»و « مركزية أوروبا»أثمر عن ظهور العديد من المصطلحات، مثل 

 شاكلها.

لفكر ة لة األعالم الغربيين ضمن هدفها األساسي الذي يتمحور حول الدراسات النقدي  لسلس

اده الذيللمنظومات الفكري   ةٍ نقدي   ةٍ تحليلي   بحوٍث الغربي في إطار  ن ة لفطاحل الفكر الغربي ورو 

ة، تتمحور مواضيعها حول بيان الهواجس والتساؤّلت المطروحة أنشؤوه بفضل جهودهم الفكري  

ن من  ل جزٍء منها يتكو  ٍة بالفيلسوف األلماني الشهير  خمسةبخصوص ما ذكر؛ وأو  مجل داٍت خاص 

م؛  1804شباط/ فبراير  12م والمتوف ى بتأريخ 1724نيسان/ أبريل  22المولود بتأريخ  إيمانويل كانط

 وكل  واحٍد من هذه المجل دات اختص  بأحد المواضيع التالية:

 ، الحداثة.()نظرية المعرفة ، اإلبستمولوجيا، فلسفة األخالق، ما بعد الطبيعةفلسفة الدين





 

 

ائنا الکرام، نأمل أن ينال رضاهم و أن يساهم في تنمية  م هذه السلسلة إلی قر  و نحن إذ نقد 

ة. وّل يفوتنا أن نشيد بجهود كل من ساهم في إنجاز هذا العمل  الوعي النقدي في ساحتنا اإلسالمي 

وعة، سالضخم، وأخص  بالذكر منهم الدكتور أمير عباس صالحي، حيث قام بإعداد وتحرير هذه المو

وكذلك السيد محسن الموسوي، والسيد محمد رضا الطباطبائي، حيث قاما باإلشراف على إنجاز 

 هذا العمل. 

 و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين و الصالة و السالم علی رسوله األمين و آله الميامين.

  النجف األشرف

  هـ1440 یاألول جمادی    

 



 

 

 

 

 مقدمة

 

 

من مجموعة نقد  ثاينم الل القسد متثّ مجموع املقاالت التي جمعناها يف هذا املجل   إنّ 

. يكمن املعيار الرئيس يف اختيار هذه املقاالت يف مجلدات ثالثةالتي تقع ضمن  كانط

ام من أقس قسم   كل   نّ إ ح ذلك: ي. توضكانط ة لـالنظرة الناقدة ملختلف األبعاد الفكريّ 

السعي ـ من  ، ويف هذه املجموعة تم  ونقد   موضع دراسة   وهكانط العمالق لـ ورشوعامل

بيان  ة ـ إىلومنظومتها الحكميّ  خالل مختلف اآلراء وال سيام من زاوية الفلسفة اإلسالمية

 تفاصيله وصوالً إىل املاثلة يف فهمه ملا بعد الطبيعة كانط لـ ةتحديات املنظومة الفلسفيّ 

 وة، وتحليله للوجود واألحكام املرتبطة به، وثنائية )اليشء يف نفسه( وجزئياته املعرفيّ 

 وإصدار الحكم بشأنها. ة،الظاهر(، وتحليل كانط لألحكام األخالقيّ )

 الطبيعة بعد ماو  كانطالفصل األول: 

، طكان) ـ وعنوانه «الغرب أعالم يف نقديّة دراسات» سلسلة من الثاين املجلد هذا يشتمل

 امليتافيزيقا» بعنوان االفتتاحيّةً  املقالة .مقالة 21 عىل ـ (و فلسفة الدين الطبيعة بعد ما

 كانط كرف صلب يف خاللها من يضعنا حيدر، محمود اللبناين والباحث للمفكر «املثلومة

 عّدة عن بالكشف قام كام كانط، لفلسفة األساسيّة املفاهيم أهم لنا عرض حيث الفلسفي،

 ي،حداثو  املابعد الفضاء يف الكانطيّة املدرسة أصحاب يطرحه ما أساس مثّلت قضايا

 يتافيزيقام يف الثلم هذا مردّ  إنّ . علم إىل الفلسفة تحويل بإمكانيّة املتعلّقة تلك وخاصة

 لحيا متاخمة السؤال األنطولوجي عىل كانط قدرة عدم إىل يعود الباحث بحسب كانط

ي مقتىض اإلمكان امليتافيزيقي الكانط يخلص الباحث يف هذه املقالة إىل أن  .الله معرفة

 ة وسي االً يف ثناياها، هو النزوعامليتافيزيقا علامً متاخامً للعلوم اإلنسانيّ  يف صريورة
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رحلة  لقد أكمل كانطإىل يومنا هذا. و  ة منذ أفالطونالعقالين الذي طغى عىل الثقافة الغربيّ 

ها من ينزل ىل موقف  إعرب تحويلها  جديد   نشائها عىل نصاب  إ ىل إاإلغريق من خالل سعيه 

تكامل ت ىل االنهامم بالعامل. لكن بدل االكتفاء بالتمييز واإلبقاء عىل خيط  إعلياء التجريد 

يبتدئ زمناً عاملني لة للموجود بذاته واملوجود بغريه، راح يفصل بني الة اإلدراكيّ فيه العمليّ 

 ة محضة.أرضيّ  ىل فيزياءإلت معه امليتافيزيقا مستحدثاً تحوّ 

ا م( ـ الفصل الخامس من كتاب )... املفهوم واإلمكان امليتافيزيقا) ثانيةعنوان املقالة ال

م صفري، ( ـ للدكتور مهدي قوا«قياامليتافيزي یكيف تتأت»چگونه ممكن است؟ بعد الطبيعة

مل يكن صائباً، وأن مجموع أطروحاته  ملا بعد الطبيعة إىل بيان أن فهم كانط یسعىحيث 

قد قامت عىل أساس سوء فهم  فضيع  ملا بعد الطبيعة. لقد قام كاتب املقالة يف بادئ األمر 

عنى يف آثار هذا امل عّقب، ثم انتقل بعد ذلك إىل تمعنى ما بعد الطبيعة عند أرسطو ینبتبي

ليثبت بعد  ،أبو عيل ابن سينا الشيخ الرئيس أحد أكرب الشارحني للفلسفة األرسطيّة وهو

ذلك أن ما نسبه كانط يف هذا الشأن إىل ما بعد الطبيعة مل يكن صحيحاً، وأن ذلك كان 

 ملا بعد الطبيعة. كرستيان فولفبتأثري  من قراءة 

عيل  ة بقلم: د. غالملث(، عنوان املقالة الثامن منظار إميانويل كانط حقيقة امليتافيزيقا)

يف مادة الفلسفة يف جامعة طهران. عرض كاتب هذه املقالة ـ  مساعد   حداد عادل، أستاذ  

 ألخرى لدى كانط بالورشحـ سائر الفروع املعرفيّة ا ة لـ كانطبعد بيان املسألة األصليّ 

ملا  یبیّةکالقضايا الت يستعرض ) ما بعد الطبيعة والتحليل يف ضوء املسألة، ويقول لو أنّ 

ة هذه املقالة يف أنّها ها سوف تستحق إطالق عنوان العلم عليها. تكمن أهميّ (، فإنّ تقّدم

ً للسؤال تقدّ  ً وافياً ومبّسطاً وواضحا األصيل والهاجس الرئيس الذي شغل ذهن م رشحا

كانط، وتضع بني يدي القارئ صورًة كاملًة عن املعطيات املعرفيّة لـ إميانويل كانط. ويف 

لنا يف كانط فيام إذا حص الحقيقة إّّنا ميكننا أن نكّون فهامً أفضل للنقد الوارد عىل تفكري

 إىل حصيلة أعامله وآثاره. لواقع ومستندة  الخطوة األوىل عىل صورة  منطبقة  عىل ا

 إىل مسألة الوجود يف ضوء فلسفة الخروج من تداعيات رؤية كانطبعنوان: ) الرابعة املقالة

عىل  ة. بعد أن تناول كانط الرباهني الوجوديّ مري سعيد املوسوي الكرميي(، كتبها ابن سينا
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 حقةة الال طوال الفرت  بالنقد، معترباً إيّاها غري وافية  باملراد، عمد الفالسفةإثبات وجود الله 

دة  لهذا اإلشكال الكبري الذي طرحه كانط، بيد أن هذه الجهود إىل البحث عن أجوبة  متعدّ 

 يف الغالب مل تكن كافيًة ومل تصمد أمام النقد. وقد عرض كاتب هذه املقالة ّنوذجني من

ه هذ ة(. ومن هنا فإنّ هذه اإلشكاالت املعنونة بعنوان إشكال )التناقض( وإشكال )اللغويّ 

م تقريراً واضحاً للربهان باألهميّة من جهتني، الجهة األوىل: إنها تقدّ  حظىاملقالة ت

ها تقدم متهيدات ، الذي شّكل موضوعاً لنقد كانط. والجهة الثانية: إنّ أنسلمالوجودي لـ 

ينا ابن س ة يف هذه املسألة. ومن خالل التدقيق والتعّمق يف برهانالسينائيّ  عن الحكمة

ال لـ أنسلم فقط، و  ا يرد عىل الربهان الوجوديانتقاد كانط إّنّ  أننصل إىل نتيجة  مفادها 

 يرد عىل جميع األشكال األخرى للربهان الوجودي.

وتقة يف ب فلسفة إميانويل كانط)للباحث مهدي دهبايش تحت عنوان:  الخامسةملقالة ا 

سلّط الضوء عىل النقد الذي ساقه هيجل عىل طبيعة العقل بحسب  (نقد فريدريك هيجل

يود  وبات مكبّالً بق الفلسفة الكانطية، فالعقل برأي األّول خرج عن واقعه يف رؤية كانط

 .عريفضيّقت نطاق جوالنه امل

. إن ليم وولشو ، بقلم: السادسة( عنوان املقالة مليتافيزيقا التنظري للعلم الغريب نقد كانط)

انط أفكار ك(، تقّدم رشحاً بأهّم االستغرابهذه املقالة التي سبق لها أن طبعت يف مجلة )

قبل بداية )مرحلة النقد(، استناداً إىل رسالته عىل مستوى الدكتوراه. معرض كانط يف آثاره 

كام  (، أو الفصل بني )شؤون اإلنساناألوىل التفكيك والفصل بني )النومن( و )الفينومني

 نيوتنو  اليبنتسبني تبدو لنا( و )شؤون اإلنسان كام هي(، ليك يعمل بذلك عىل التوّسط 

وإحالل الوفاق بينهام. وكأنه يقوم من خالل هذا التفكيك بالعودة إىل ما يعتقده أصحاب 

من أن العقل يستطيع بلوغ الحقيقة، ولكن من خالل التعريف الخاص الذي  لعقليةالنزعة ا

 نقد العقلومدخالً إىل ) يقّدمه له. وتكمن أهمية هذه املقالة بدورها يف كونها متثل مقدمة

 (.املحض

( التي سبق أن نورشت يف مجلة واملطلق املحدود كانطتحت عنوان ) السابعة املقالة

از خود و  إلحاد. متثل هذه املقالة قسامً من كتاب )باتريك ماستسون(، بقلم: االستغراب)
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ترجم وطبع مؤخراً من قبل )املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية( ( الذي بيگانگي

 «.لإللحاد املعارص بحث يف املصادر الفلسفية غرتاب،اإللحاد واإل »بعنوان 

 ،اللحظة عينها(... معها وضدها يف كام يراها كانط امليتافيزيقا) الثامنةاملقالة  وعنوان

. إّن كاتب هذه املقالة يجيب فيها عن هذا السؤال واألسئلة أرتشيبال أ. بومانبقلم: 

ه تـ التي تبدو من خالل أصوله وأدلّ  یّةة الكانطاملشابهة األخرى: هل األطروحة النقديّ 

ـ يف حدّ ة التقليديّ عىل األنساق امليتافيزيقيّ  تينةالنقديّة امل ة معتربة؟ افيزيقيّ تذاتها منظومة مي ة 

اإلجابة عن هذا السؤال تستدعي أخذ أمرين بنظر االعتبار،  يذهب الكاتب إىل االعتقاد بأنّ 

ري امليتافيزيقي، ة والتفكاألمر األول: إن كانط من القائلني واملعتقدين بالقضايا امليتافيزيقيّ 

ر: يجب نتجة. األمر اآلخة عقيمة وغري مأخرى يعترب األنساق امليتافيزيقيّ  من ناحية   لكنّهو 

 تقييم اعتبار كانط للقضايا امليتافيزيقية بشكل حيادي وغري متحيّز.

عىل  ة كانطيف فلسف املتعالية وقفة عىل نفي ما بعد الطبيعةتحت عنوان: ) التاسعة املقالة

(، بقلم: عيل أصغر مرّوت ومحمد عيل إيجئي. لقد االستعالئية أساس إثبات املثالية

ضيات بالدراسة والتدقيق من زاوية الفر  یة( الكانطتناولت هذه املقالة )املثالية االستعالئية

واملفاهيم الجوهريّة له. إّن )املثالية االستعالئية( تعني أنّنا ال نأخذ صور املدركات الحسيّة 

واملقوالت بوصفها من التجربة، بيد أّن إمكان املعرفة والتجربة مستحيل  من دونها. تسعى 

. يسعى الكاتب (یةالقبل یبیةالقضايا الرتکهذه املقالة إىل تحليل وتقييم ما وراء كواليس )

ا العلوم دون ـ قد اعترب قضاي أن كانط ـ وبتأثري  من التطّور املذهل لفيزياء نيوتن باتإىل إث

لقيام مجازفاً وينسج عىل هذا املنوال ل یة،القبل یبیةتقييمها واختبارها من سنخ القضايا الرتک

. وعىل هذا األساس حتى إذا مل نعترب أطروحة كانط مصادرة عىل بإصالح ما بعد الطبيعة

فال أقل من القول بأن هذه املسألة تثبت أن أدلته يف دائرة استعالئية صور الشهود  طلوب،امل

 الحيس ومقوالت الفهم القامئة عىل تقدمها، غري تاّمة.

سه الشیء فی نفتحت عنوان:) العارشةسياوش أسدي و رضا أكربيان يف املقالة  يبحث

ظاهر( يف ارتباط )اليشء يف نفسه( و )ال (، کانط و العالمة الطباطبايئ( و الفينومني)النومني

واجه ن وكانط. ومن خالل دراسة هذا االرتباط يف فلسفة كانط من زاوية العالمة الطباطبايئ
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هذه املشكلة، وهي أن )اليشء يف نفسه( ميثل من جهة رشطاً استعالئياً هو من لوازم 

ومن جهة أخرى ال ميكن لنا أن نحصل منه عىل أي نوع من أنواع املعرفة.  رفة،املع

واملعضلة األخرى هي اقرتان كيفية مبنائية )اليشء يف نفسه( لـ )الظاهر( يف فلسفة كانط 

أيضاً. يسعى الكاتبان يف هذه املقالة إىل بيان كيف ميكن للعالمة الطباطبايئ  بالغموض

ً لتحليل فالسفة املسلمنيمقدماته الفلسفية بواسطةأن يتجاوز هذه املعضلة  فإن  . طبقا

الصورة العلمية لليشء تحتوي عىل ذات ماهية اليشء الخارجي الذي تنتزع منه الصورة، 

 .أنها تفتقر إىل آثار الوجود الخارجي مع فارق

رنة لليقني ة مقاوكانط رؤية نقديّ  العقل املتهافت بني الغزايل)بعنوان:  تاليةاملقالة ال ويف

قام عبد الله محمد الفالحي بدراسة مقارنة حول رؤية الغزايل وكانط حول  (التانسندنتايل

ة ( للغزايل، ومن جهالعقل. وقد سعى يف هذه املقالة من جهة إىل بحث )تهافت الفالسفة

 .( لـ كانطنقد العقل املحضأخرى إىل بحث تعارضات العقل يف كتاب )

للفيلسوف اللبناين الراحل  (ضّد هيجل مديح املثنّى أو كانط)املقالة املعنونة ب  أّما

، التي اندرجت يف سياق مجهوداته ومقارباته النقديّة لفالسفة الحداثة، ومن وهبه موىس

خاللها يتعرّض إىل قطبني من أقطاب الفلسفة الغربيّة: كانط وهيجل. يذهب الباحث يف 

أن هيجل  ، غريتأثّر بآراء ونظريات إميانويل كانط أّن فريدريك هيجل إثباتهذه املقالة إىل 

بقي يدور يف فلك الفاهمة دون أن يلج يف عامل العقل الرحب الذي متركز عليه فكر كانط 

 نقداً وبناًء. 

قّدم السيد مرتىض الحسيني  ،من هذا الکتاب من الفصل األول املقالة األخرية ويف

الته د ـ يف مقالشاهرودي ـ عضو اللجنة العلمية يف الفلسفة من جامعة فردويس يف مشه

، عىل (والسهروردي إميانويل كانط دراسٌة مقارنٌة حول أنطولوجيا)املندرجة تحت عنوان 

فة وفلس هامش بحث  تطبيقيٍّ يف حقل مسألة الوجود يف املنظومة الفكريّة لـ كانط

، قّدم قراءًة مرتبطة بـ )أصالة املاهيّة( لـ كانط، ولكن ال ميكن يف الوقت نفسه السهروردي

وصفهام بهذا الوصف بأّي معنى من املعاين أبداً. لقد وصف كانط الوجود بأنه أمر  
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 للسهروردي ـ ضمن سفيّة)ربطي(، هذا يف حني أن الوجود يف املنظومة الفكريّة والفل

 س له أي شأن  اعتباري.تحليله ملسألة )النور( ـ لي

  الدين فلسفة و كانطالفصل الثاين: 

ة سلّط الضوء عىل جميع املواضيع التي طرحت حول طوال حياته الفكريّ  إميانويل كانط

يف العرص الحديث، ويف هذا السياق دّون بحوثاً مسهبًة عىل صعيد  فلسفة الدين

لتها من جم االستدالالت والرباهني الخاّصة بوجود الله تعاىل، وذلك ضمن عناوين عديدة  

 ما ييل:

 يف نقد العقل الخالص ة املتعاليةالجدليّ  -

 صفات الله -

 الروح خلود -

 مسألة الورشّ  -

 األخالق الدينية -

 ةالفكري من خالل منحهم األولويّ  من املؤكّد أّن العلامء واملفّكرين إبّان عرص التنوير

ة، ة البورشيّ ريّ يات الفكللعقل باعتباره معياراً أساسياً ومستقالً لتقييم املعتقدات واملتبنّ 

وء ؛ وعىل ضأحدثوا تغيريات جذرية يف العامل أسفرت عن تجاوز مرحلة القرون الوسطى

بصورتها املعهودة يف العرص الحديث،  هذا التحّول الفكري الكبري ظهرت فلسفة الدين

 ة  ا االسم وإّّنا تبلورت عىل هيئة مواضيع فكريّ عرف بهذلكنّها يف تلك اآلونة مل تكن ت  

ون ة خالل القر جذرياً عن الالهوت الذي كان شائعاً بني األوساط الدينيّ  مختلفة   مستقلّة  

 الوسطى، وفيام بعد تّم تخصيصها بهذا االسم.

 ةوكانط بالتحديد، تغرّيت وجهة األوساط الفكريّ  يف العرص الحديث وبعد عهد هيوم

والدين  ةعىل صعيد مباحث الدين، لذلك مل يتناول العلامء املواضيع املرتبطة بالربوبيّ 

ة، بل قيّموها عىل أساس أحكام العقل املستقلّة عن بالبحث والتحليل ضمن مباحث كالميّ 

د هذا العقل املستقّل مجرّد وسيلة   يتّم تسخريها للدفاع عن املعتقدات  الوحي، إذ مل يع 
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، لذا يقال  ّن الدين أ واألحكام الدينية، وإّّنا أمىس وسيلًة للغور يف تفاصيلها بدقّة  وإمعان 

الفكري تغرّيت معامله ليتغرّي إثر ذلك طابعه املعهود بكونه وحياً ساموياً  يف عرص التنوير

ة القابلة ة البورشيّ ويصبح مّجرد نطاق  يعّم األوضاع الظاهريّ  ثابتة   ومبادئ   مقّدسة   ذا تعاليم  

لعب دوراً أساسياً يف هذا املضامر، حيث ساهم يف  كر هنا أّن كانطللنقاش؛ والجدير بالذّ 

ال طرح انطباع  جديد  عن الدين ضمن آراء ونظريات طرحها يف أهّم آثاره التي دّونها طو 

، منسجم  قوامه النقد العقيل ة، ومن ثّم استعرضها يف إطار مورشوع  فكريٍّ مسريته الفكريّ 

ّن هدفه األسايس هو بيان أ أعلن برصيح القول « نقد العقل الخالص»ففي مقّدمة كتابه 

 يف هذا الكتاب طرح جدليته املتعاليةحدود العقل ليك ي فسح املجال لإلميان؛ وضمن 

للبحث والنقاش، وهي الرّب والكون والنفس، حيث اعتربها من  أساسية   ثالثة مفاهيم  

صناعة العقل الخالص الذي هو يف الواقع عاجز  عن معرفة ك نهها؛ ثّم بذل قصارى جهده 

ساس لها بني البورش عرضة للنقاش وال أ  ة التي شاعتإلثبات أّن االستدالالت امليتافيزيقيّ 

 من الصّحة.

 وطرح قانونه األخالقي املتعايل ويف املرحلة التالية سلّط الضوء عىل العقل العميل

ىل ة، ويف هذا السياق تطرّق إة لألخالق العمليّ باعتباره البنية األساسية والغاية النهائيّ 

 الرّب بصفته الجهة التي تضمن االمتثال للقانون األخالقي.مواضيع هدفها إثبات وجود 

ذات ارتباط  وطيد  ومبارش  بالبحوث  إذن، البحوث الخاّصة بفلسفة الدين الكانطية

جديدة ة العاّمة؛ ورؤيته الالفكريّ  ة، وهي مستوحاة من منظومة إميانويل كانطاإلبستيمولوجيّ 

األوساط  يف متباينة   التي طرحها يف هذا الصعيد أسفرت منذ اللحظة األوىل عن ردود أفعال  

الذين تلو عرصه بحيث تأثّر العديد منهم بها وساروا عىل  العلمية كام نالت اهتامم الفالسفة

 نهجها.

متحورت مواضيعها حول  بحوث،من السلسلة يتضّمن  جلّدهذا املالفصل الثاين من 

ارد عليها؛ ان النقد الو بي، و اته عىل مباحث فلسفة الدينونظريّ  انعكاسات آراء إميانويل كانط

الفكر  علی تأثريات كانط)احث غالم عيل حّداد عادل بعنوان وإحدى هذه املقاالت للب

، حيث تضّمنت مبحثاً حول األسباب التي دعت هذا الفيلسوف الغريب ألن (الديني الغريب
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خارجًة عن نطاق العقل بحيث ال ميكن  -مثل الله واإلرادة  -يعترب بعض املفاهيم 

إنّنا عىل هذا األساس نفهم مراد كانط من  :االستدالل عليها عقلياً؛ وقال كاتب املقالة

عقل اته، ومعنى ذلك أّن كانط اعترب الالذي أشار إليه يف بعض نظريّ « الدين الطبيعي»مفهوم 

ة، وهذه الرؤية ومصدراً لألحكام األخالقيّ  ةصاحب القول الفصل يف املعرفة البورشيّ 

طابع  املعهود بني البورش من أساسه، ويف رحابها يتّصف الدين ببطبيعتها تفنّد اإلميان الديني 

 ويتجرّد من قدسيته. دنيويٍّ 

ويل الرباهني الالهوتيّة وإميان)املقالة الثانية للباحث روبرت أندرو أرييل تحت عنوان 

عه كانط ب، وقد متحور النقد فيها حول األسلوب الذي اتّ (: إعادة النظر يف موضع النزاعكانط

 يف بسط وتحليل الرباهني املعتمدة إلثبات وجود الله تعاىل.

ول ح رؤية كانط)بقلم الباحث عيل أفضيل وعنوانها  کتاباملقالة األخرى يف هذا ال

 ،بالربهان الوجودي، ويدور البحث فيها حول رأي كانط (دراسة نقديّة الربهان الوجودي

، فقد فنّد هذا النمط من الرباهني؛ إذ عىل أساس نظريته  ومبا أنّه يعترب الوجود مجرّد رابط 

األنطولوجية ال ميكن اعتبار الوجود شيئاً إىل جانب سائر األشياء، وإّّنا هو فحوى وحقيقة 

لوجود ا جميع األشياء. الهدف األسايس يف هذه املقالة هو بيان أّن كانط بدل أن يثبت كون

 ليس أمراً كاملياً، اّدعى أنّه مجرّد تصّور .

مولوجي عىل إثبات وجود الله: دراسة سالربهان الكاملقالة التالية فهي بعنوان ) وأما

ة (. بقلم الدكتور عبد الرزاق حسامي فر، عضو اللجناإلسالميني والفالسفة مقارنة بني كانط

 . حيثإيران - لحقل الفلسفة من جامعة اإلمام الخميني )رحمه الله( يف قزوينالعلمية 

حقل مجموعة من براهني إثبات وجود الله، والتي هي من الرباهني  يبحث يف رأي كانط يف

 . نعلم أن كانط قد عمد إىل تعريفاملعروفة، من زاوية الفلسفة اإلسالمية ةمولوجيّ سالك

وهي: )الله والكون والنفس( بوصفها مفاهيم محض العقل، وقال يف كتابه  ثالثة مفاهيم  

من الرباهني عىل إثبات وجود الله، وهي  أنواع   ثةقد أقيمت ثال ه (: إنّ نقد العقل املحض)

رفني، الط بأجمعها مجرّدة عن القاعدة والقانون، فهي مقوالت بحتة تؤدي إىل قضايا جدلية

( تعود يف ة)الرباهني الكونيّ  فتضطر العقل إىل السقوط يف التعارض تبعاً لها. ثم يقول إنّ 
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(، ويعمل عىل توجيه جميع االنتقادات ةوجيّ واألنطول ة)الرباهني الوجوديّ  نهاية املطاف إىل

ـ عىل هذا الربهان أيضاً. ثم  واألنطولوجي هها إىل الربهان الوجوديـ التي سبق أن وجّ 

ىل الشهيد إ السفة املسلمني ابتداًء من ابن سينابف يسعى كاتب املقالة إىل تقديم تبويب  

 مولوجي.ساملطهري فيام يتعلق بالربهان الك

لكانط  الدينيني الروس نقد الفالسفة«: لوغوس»يف مقابل « بوت»)املقالة التي عنوانها 

تّم تدوينها بقلم الباحث مايكل مريسون،  (والكانطية الجديدة يف مطلع القرن العرشين

ومتحور موضوع البحث فيها حول النقد الذي وّجهه الفالسفة الروس يف باكورة القرن 

والكانطيني الجدد، فقد دافع هؤالء عن األرثوذكسيّة الورشقيّة  العورشين إلميانويل كانط

ط رح من قبلهم أّن كانط وأتباعه الجدد وع رفوا بتيّار أو حلقة بوت. من جملة النقد الذي 

، كام وصفوا الفكر  تنزّلوا باألنطولوجيا إىل أدىن مستوى بحيث جعلوها مجرّد منهجية 

الكانطي بأنّه السبب الرئيس يف سقم الحضارة الغربيّة وهزالتها، ويف هذا السياق أكّدوا 

 نطولوجية.منأى عن املبادئ األ  عىل أّن الفلسفة اإلبستيمولوجيّة ال ميكن بتاتاً أن تطرح يف

 تتمحور مباحثها حول للباحثة ع ال عبدالله خطيب عند كانط( مفهوم الواجباملقالة )

 ذات املوضوع النقدي يف املقاالت التي سبقتها.

تطرّق  (يف مسألة املتعايل مقابل كانط الخشية أو الغبطة: هردر)ويف املقالة املعنونة 

الكاتب إىل بيان تفاصيل النقد الذي ساقه هردر عىل األمر املتعايل الكانطي، وفحواه أّن 

كانط قد أخفق يف بيان دور الشعور بالنسبة إىل األمر املتعايل، حيث اعترب هردر الخلل 

 ناجامً من منهجيته الخاّصة.

لّم ماذا لو تك:)بقلم الباحث براد سيامن بعنوان  مقالة الفصل،ومن جملة مقاالت هذا 

وكام هو  ،(الفيل؟ نقد الحكم وإشكالية العبور يف فلسفة التعّددية الدينية عند جون هيك

واضح من عنوانها فالكاتب سلّط الضوء فيها عىل التعّددية الدينية برؤية جون هيك يف 

 بني الذواته لدى فصل ة إميانويل كانطيث اعتربه متأثّراً بنظريّ نقدي؛ ح إطار بحث  تحلييلٍّ 

لكنّه عجز عن إثبات آرائه يف هذا املضامر. وأكّد  (الظواهر )الفينوميناتو ()النومينات

برأيه هذا أوجد هّوًة سحيقًة بني الذوات والظواهر، مام يعني حدوث معضلة  عىل أّن كانط
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ة مستعصية، وذلك ملا ييل: يجب عىل كانط يف أطروحته هذه بيان طبيعة االرتباط فكريّ 

بني الرضورتني العلّية وامليكانيكية يف عامل الظواهر، وبني عدم تقيّد الذوات؛ فهذا 

 أكّد الباحث ضمن تحليله النقدي، .فكري نقد العقل العميلاالرتباط اّدعاه يف مورشوعه ال

 .عىل أّن هيك مل ينجح يف إثبات ما تبنّاه من آراء بهذا الخصوص

 

التحرير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول: مابعد الطبيعة





 

 

 

 

 1املثلومة امليتافيزيقا

 محمود حيدر

الفلسفي، حيث عرض لنا أهم املفاهيم األساسيّة لفلسفة كانط،  املقالة، يضعنا يف صلب فكر كانطهذه 

كام قام بالكشف عن عّدة قضايا مثّلت أساس ما يطرحه أصحاب املدرسة الكانطيّة يف الفضاء املابعد 

حداثوي، وخاصة تلك املتعلّقة بإمكانيّة تحويل الفلسفة إىل علم. إّن مرّد هذا الثلم يف ميتافيزيقا كانط 

حيال معرفة الله. يخلص  احث يعود إىل عدم قدرة كانط عىل متاخمة السؤال األنطولوجيبحسب الب

علامً متاخامً  قاامليتافيزي الباحث يف هذه املقالة إىل أن  مقتىض اإلمكان امليتافيزيقي الكانطي يف صريورة

ىل إ االً يف ثناياها، هو النزوع العقالين الذي طغى عىل الثقافة الغربيّة منذ أفالطونللعلوم اإلنسانيّة وسي  

يومنا هذا. ولقد أكمل كانط رحلة اإلغريق من خالل سعيه إىل إنشائها عىل نصاب  جديد  عرب تحويلها إىل 

كامل االكتفاء بالتمييز واإلبقاء عىل خيط  تتموقف  ينزلها من علياء التجريد إىل االنهامم بالعامل. لكن بدل 

فيه العمليّة اإلدراكيّة للموجود بذاته واملوجود بغريه، راح يفصل بني العاملني ليبتدئ زمناً مستحدثاً تحّولت 

 أرضيّة محضة. معه امليتافيزيقا إىل فيزياء

 التحرير

****** 

الصطفينا التايل: ما الذي سيحدث حني  افرتاضٍّ  بسؤال   ه اىل كانطلو كان لنا أن نتوجّ 

حد  منها أ  من العقول ـ ]نظري وعميل وتاريخي لكل   متباين   ث  ميكث الفيلسوف وسط مثلّ 

[ .. ويكون عليه يف اآلن عينه أن يؤدي لكلٍّ  ص منها نصيبه املخصو  منهجه  ومنطقه  وآلياته 

 من االعتناء والتدبري؟..

 ىل تحرِّي ما حل  بامليتافيزيقا من وهن  إون رده  ـ عىل غالب الظن ـ أن عودوا قد يك

بسبب من مكوثها دهراً يف علياء التجريد. فإذا وقفتم عىل أحوالها سي فتح لكم  وعطالة  

ىل فهم ما قصدت ه. وأما الحكاية املوصوفة فلسوف تهتدون إليها يف مفتتح كتايب إالسبيل 

                                                        

 للمفكر والباحث اللبناين محمود حيدر.، ـه 1439م /  2017خريف  -، السنة الثالثة 9، االستغراباملصدر: . 1
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رته عام  «. بحث يف وضوح مبادئ الالَّهوت الطبيعي واألخالق»بعنوان  1763الذي صد 

ها لكنّ  وةً ة قـ هي بال أدىن شك ـ متثل أكرث الحدوس اإلنسانيّ  ذكرت يومها أن امليتافيزيقا

 مل ت كتب بعد.. 

ة رحلته يف لجّ  «ناقد العقل الخالص»ها هنا عىل وجه الضبط سوف يستهل 

ة من دّ ال قِبََل لها بها يف سريتها املمت عىل هيئة   التفلسف... أراد أن يستظهر امليتافيزيقا

ا امتلك عقالً حراً، بعدما ىل مبتدأ الحداثة. شعر وهو مييض يف املخاطرة كأّنّ إ اليونان

ىل اإلمساك بناصية امليتافيزيقا إ. راح يرنو ديكارت ه تحر ر متاماً من رياضياتنّ أ ظن 

تو الكوجي»ن أ ل ىل مبتغاه مل يكن يتخيّ إآخر. لكن حني انرصف  ليدفعها نحو منقلب  

منهج  ن تخلِّيه عنأ ا غاب عنه يومئذ  َركََز يف قرارة نفسه ولن يفارقها أبداً. رمبّ « الديكاريت

ولو اصطنع لنفسه منهجاً آخر. كانت  «األنا أفكر»من سطوة ديكارت الرياض لن ينجيه 

 اّم الرياض، بل البحث ع وىل عدم البدء بالتعريفات كام يفعل علامء املنطققاعدته األ 

عن طريق الربهان املبارش. كأن يقوم  املربَهْن عليه من تلك  موضوع   ميكن إدراكه يف كّل 

مبارشة عن نفسه بحكم  ما. أما قاعدته الثانية فقد نهضت عىل إحصاء  اإلدراكات بالتعبري

ناً يف اآلخر. وأخرياً وضع  ، والتيقُّن أالّمنفصل   األحكام بشكل   كّل  يكون أّي منها متضم 

 «.املعرفة الالحقة عليها ينبغي بناء كّل  ة  األحكام الباقية كأوليات أساسيّ 

د  اء ما َسلََف أنّ َسيبني  لنا جّر  النقد الكانطي للميتافيزيقا، مل يكن سوى إنشاء متجدِّ

و يف ه للشك الديكاريت بوسائل وتقنيات أخرى. فاملورشوع النقدي الذي افتتحه كانط

املؤكِّدة لوجودها بالشك. وهو املورشوع « أنا أفكر»مرساه الفعيل امتداد  جوهريٌّ ملبدأ الـ 

 رَص الهم املعريف اإلنساين كله مبا ال يجاوز عامل الحس.الذي أسس لسيادة العقل، َوحَ 

ة الصارمة سيقوده راضياً شطَر الكوجيتو الديكاريت حتى ليكاد بالعقالنيّ  انهامم كانط

ثة ة أِظل ة قامتة مل تنج  الحضارة الحدييذوي فيه. األمر الذي سيجرُّ عىل منظومته الفلسفيّ 

 حتى يومنا هذا. من آثارها وتداعياتها 

 لننظر قليالً ماذا نجد.. 
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 .ه أفىض إىل انبعاث اإللحاد يف فضاء الفلسفة الحديثةنّ أ « مبدأ األنا أفكر»من معاثر 

األركان قوامها: الله املوجود هو  ةِ مختلّ  وفق معادلة   «الكوجيتو»ة مع فقد جرت األلوهيّ 

ومن معاثره أيضاً أن اإلنسان ـ بوصفه مخلوقاً ـ يكّون معرفته «. وداألنا موج»لـ  د نتيجة  مجّر 

«أنا موجود»الخاصة ويجعلها تؤّسس ذاتها من دون مسبقات. الـ
1
«األنا أفكّر»التي تيل  

2
 

يريد إظهار نفسه بالتفكري والكينونة مبعزل عن الله، وبسبب من كونه  عن كيان   هي تعبري  

ن زد عىل هذا أ  مينع تجيّل نفسه وتجيّل الله يف اللحظة عينها.ه عاجزاً عن فعل هذا، فإنّ 

نانة نحو األنا، يف حني يؤدي إىل أ  ةً معرفيّ  ل انعطافةً الكوجيتو الديكاريت، باألساس، يشكّ 

 وجشع.  أناينٍّ  واقتصاديٍّ  سيايسٍّ  ة ذات نظام  ة ليرباليّ سياسيّ 

ىل إان الكوجيتو ومعاثره، سوف تستدرج  املسكونة بسلط منظومة كانط وهكذا فإنّ 

يربهن ل يف أركانها. وللبيان نتساءل: كيف ميكن أن يستخدم كانط العقل كوسيلة   بنيِّ   تناقض  

 ة باألشياء كام هي واقعاً؟ وكيف ميكنهذا العقل ال يستطيع أن يصل إىل املعرفة الفعليّ  أنّ 

تمر يف ء يف ذاته، ويف الوقت نفسه يسأن يعلن أن املرء ال يستطيع تحصيل املعرفة باليش

رانز ف الفيلسوف األملاين حجج كانط ـ كام يبنّي  كّل  يف ذاته. واضح أنّ  وصف العقل كيشء  

فون بادر
3
عىل وصف العقل كام هو  ( ـ ال أساس لها ما مل تكن قادرة1841ًـ  1756) 

ال نعرف  احقيقة. وهذا ال ينطبق عىل كانط فحسب، بل عىل جميع الحاالت الشبيهة. فإذا كنّ 

ا ال نعرف إال الظاهر فقط، ظواهر األمور، فكيف ميكننا أن نعرف العقل بذاته؟ وإذا كنّ  إالّ

اقضات ـ ا سبب هذه التنمّ أ نا نعرف شيئا ما؟ و ة معنى، يف التحليل النهايئ، لقولنا إنّ فهل ثّ 

ي من حقل ة استثنت معرفة الل ه والدين النظر الفلسفة النقديّ  وفقاً لبادر ـ فتكمن يف حقيقة أنّ 

 املعرفة التي ميكن الحصول عليها عن طريق العقل. 

 سينرصف إىل أعامل الفيلسوف 1756وحسب. ففي عام  عن ديكارت مل يأخذ كانط

 كانعطاف  حاسم:  وينأخذ بها حتى االنسحار. جاءه كالم هيوم اإلنكليزي ديفيد هيوم

                                                        

1. Ergo Sum 

2. cogito 

3. Franz Von Baader 
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ة قوّ ال ، وإنّ «ةتها الرسيّ قدرة األسباب وقوّ » ال يقدر عىل تفسري فيلسوف   أيّ  إنّ 

لصفات ا البحث عنها يف كّل  متاماً بالنسبة إلينا، وإنّ  مجهولةٌ  ة الطبيعةالقصوى وفاعليّ 

واضحة  ةالقدرة التي تسبب النتائج الطبيعيّ  ة مجرد هباء.. وبالتايل فإنّ املعروفة للامدّ 

الله ليس فقط هو الذي خلق املادة  نّ إن تكون هذه القدرة يف الله. و أ لحواسنا، وال بد 

ة ليدعم وجودها ومينحها كل بذل القدرة الكليّ  اة، وإنّ أوالً، ووهبها حركتها األساسيّ 

 تلك الحركات املوهوبة لها.. 

 ثم يتساءل: 

يقها ميكن تطب« ةالسببيّ »و« ةالفاعليّ »و« القدرة»إذا مل يكن عندنا فكرة كافية عن 

 تنطبق عىل الله؟..  عىل املادة، فأين ميكننا أن نحصل عىل فكرة  

عد ذلك ة املعرفة امليتافيزيقية. من ببورشعيّ  كانط سيهتز إميانته وشكوكيّ  بسبب هيوم

سيميل  نحو منفسح آخر من التفكري الفلسفي. كان له أن يعرب عن ذلك بكلامت دال ة يف 

ىل إ نربىثم ا«. من سبايت الدوغاميئ لقد أيقظني ديفيد هيوم«: »ةمقدمات نقديّ »مؤلفه 

 ة ـ باملوت.ـ كمعرفة إيجابيّ  الحكم عىل امليتافيزيقا

أسس  ن يبتنيأ ، إىل «رّس اليشء يف ذاته»ملواجهة اليأس من التعرّف عىل  اضطر كانط

ة، حتى لتجريبيّ باملالحظة ادة ة بوساطة العلم. استبدل التعريفات املجّر املعرفة امليتافيزيقيّ 

يِّل للذين تابعوه وكأنّ  . يزياءومقوالتها ليستقر يف محراب الف ه يغادر الفلسفة األوىللقد خ 

يف  مه نيوتناملنهج الصحيح للميتافيزيقا هو املنهج نفسه الذي قدّ »وليس كالمه عن أن 

 ة.، سوى شهادة بيِّنة  عىل نزعته الفيزيائيّ «لطبيعيةالعلوم ا

الذي  النهاية خطّ  يف اليوم نفسه الذي كتب فيه هذه الكلامت البسيطة، تجاوز كانط

تكمن خلفه األرض القاحلة التي يستحيل فيها استكناه الرّس الذي منه ظهرت األشياء إىل 

كقاض  أعىل عىل  جديد   معياريٍّ  عامل الوجود. ففي هذه األرض سيجري تعيني علم  

اييل كانط ـ ملجة، سوف يتبني  عنده عىل هذه السجيّ  الفلسفة. وحني صارت امليتافيزيقا

ال عىل الربهان الفيزيايئ وال عىل  الربهان  ها مل تعد قادرةً وللكرثة التي جاءت من بعده ـ أنّ 
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ما هو موجود، هو يف مكان ما وزمان ما كّل  الرياض يف آن. ولذا، مل ا قال كانط إنّ 
1

، مل 

اً عىل ذات عرفىل التخيل عن امليتافيزيقا ـ بوصفها تإيكن يتوقع أن موقفه هذا سيؤدي 

ه سيخيل الساح للفيزياء بوصفها وقائع يدركها الفكر، أو مبا هي نّ أ املوجود ورسه ـ و 

 موضوعات تنوء تحت سطوة الحواس الخمس..

 ىل علم  إ ايف تحويل امليتافيزيق« رغبته»ونيوتن لتسويغ  مرجعيتي هيوم توسل كانط

ة للعامل الحديث. ولقد أدرك منذ اللحظة التي ر عىل متاخمة املشكالت الحقيقيّ يقد

 ا علم  هرسايل، أن للميتافيزيقا مقاماً غريباً بني العلوم، وأنّ  ىل عمل  إسيتحول فيها مورشوعه 

للبورش. مثل هذه الفهم جاء ليدحض ما  ة  طبيعيّ  بداً بوصف كونها حاجة  أ ال ينتهي رواجه 

إلغاء  نّ أ ة تدبري العامل. لقد رأى ون لجهة إقصاء الفلسفة من مهمّ الوضعيّ  الفالسفةره قرّ 

أكرث ما ميكن فعله هو إزالة  بعض األنواع غري  نّ أ امليتافيزيقا متاماً سيكون مستحيالً، و 

التي  يدةة الجديدة. وهي العقيه بالعقيدة العلميّ الصالحة منها، وفتح الباب أمام ما يسمّ 

تمييز يف العامل الطبيعي، وتقوم عىل ال« اإلمكان امليتافيزيقي»سيضعها كانط تحت عنوان 

 .ة وعامل الطبيعةاملنهجي بني عاملني غري متكافئني: عامل األلوهيّ 

لكن التمييز الكانطي بني هذين العاملني وإن جاء خالّقاً عىل املستوى األبستمولوجي، 

أثره التأوييل سيجاوز الحدود واملقاصد املرسومة . فالتمييز األبستمولوجي سيغدو  نّ أ  إالّ

 اريخيٌّ ت يف ما بعد تفريقاً بني الكائن املتعايل فوق الزمان واملكان، وبني الدين مبا هو كائن  

ى إىلثاو  يف الزمان واملكان. مع هذا التفريق سينفجر التأويل وتتعدّ   كانط د القراءات لري 

كفيلسوف تََقوّي توارى إميانه بني السطور واأللفاظ، أو كملحد  ال يرى إىل الله إال  تارةً 

 كمتخي ل بورشي...

ة وجود الله مل يكن من أجل من نقده ألدلّ  هدف كانط لقد قيل بصدد هذا امل شكل أنّ 

وجود الله. ل الطريق إلثبات  أكرث أصالةً ترسيخ اإلنكار النظري التام لوجود الله، بل لتمهيد 

عىل الفهم العلمي لألشياء الظاهرية وقوانينها، « املعرفة»ومن خالل قرص كانط  ملعنى 

                                                        

1. Irgendwann und irgendwo 



24  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

له بالطريقة ة معرفة الة بوجود الله، كان ي نكر إمكانيّ ة امتالكنا املعرفة  النظريّ وبإنكاره إلمكانيّ 

ي. ومبا أن الله ليس جزءاً من العامل املادي بأي يشء  ماد نفسها التي ن درك من  خاللها أيّ 

كن عىل نحو  أدق إثبات كونه موضوعاً للمعرفة النظريّ  شكل   إذا ة. و من األشكال، فال مي 

ذي ة بل عرب نوع من اإلثبات الأردنا إثباته، فلن يكون ذلك من خالل بيئة املعرفة العلميّ 

 لح  ميان املنطقي عليه بسبب االفتقار ملصطة وميكن إطالق صفة اإليتجاوز املعرفة العلميّ 

 أفضل. 

لـ  سه أسّ ه كان عدّواً لإلميان، لكن َعيْبَه املوصوف أنّ أنّ  بالتأكيد لن ي حمل عىل كانط

الدين  ة بني الله والعامل وبالتايل بنييقطع صالت الوصل املعرفيّ  «مانيفستو فلسفي»

ديني ـ إىل نصفني متنافرين ) الذي شّق امليتافيزيقا «يكالكوبرني»والعقل. هذا هو اإلجراء 

 من أنوار الحداثة. مديدة   ( وما سينتهي إليه من غلبة الدنيوي عىل أزمنة  دنيوي

ادي تع ق منها موجات هائلة  ة التي ستتدفّ ه فتح الكوّ كام لو أنّ  مع هذا، فقد بدا كانط

 التنظري امليتافيزيقي وال تقيم له وزناً يف عامل اإلمكان الفيزيايئ.

املثلومة من الذين استطابوا الدرس الكانطي أعادوا إنتاج القطيعة   أصحاب امليتافيزيقا

بني الكائن الذي ال ي درك واملوجود الواقع تحت راحة اليد. لذا حرص هؤالء عىل وقف 

ة، وحيناً آخر من أجل استخدامه بستمولوجيّ ة امليتافيزيقا حيناً عند حدود الحاجة اإل مّ مه

غي فّكه إال ال ينب ة التوظيف اإليديولوجي. وعليه فقط  دأبوا عىل إحاطتها بسوار  يف عمليّ 

مبحث لل رشعيٌّ  إال متى كان هناك مجال   عند االقتضاء. فال تصبح امليتافيزيقا ممكنةً 

ة هي الحاكم. بل هي وحدها القادرة، عىل يقي. يف حني تكون العلوم التجريبيّ امليتافيز

 ة. إنبائنا ببنية الواقع األساسيّ 

ذاك املستقطب من صفوف العلامء، أو  سواءً  -، يف صنفيها، «ةالِعلمويّ »لقد كان أنصار 

حليل نتهى التاألفق هي يف م قةَ ضيّ  ةً ذاك املتأيتِّ من صفوف املفكرين ـ ي ظهرون دوغامئيّ 

يفرتضها مسبقاً(،  )أو نقيض الفلسفة األصيلة. فهم أعمياء عن رؤية أن العلم يقتيض امليتافيزيقا
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وأن دور الفلسفة معياريٌّ 
1

األشياء، ومن ضمنها العلوم، تقع  كّل  نّ أ ، مبقدار ما هو وصفي ـ و 

حوال، هو ة إطالعنا عليه، يف أحسن األ ما تستطيع العلوم التجريبيّ  نّ أ تحت عينها الناقدة. غري 

يقا هي . امليتافيز«ما ميكن أن يكون»، أو «ن يكونأ كيف يجب »ته الراهنة، ال بـ الوضع بكيفيّ 

من يتعاطى مع املمكنات. فقط عندما نضبط مدى املمكن، نستطيع أن نرجو تحديد الفعيل 

 يكون عىل امليتافيزيقا وال ة يف مثل هذه الحالة عالةً لتجريبيّ تجريبياً. لذا ستكون العلوم ا

 ( الالئق بها وحدها.امليتافيزيقاة أن تسطو عىل دور )للتجريبيّ 

ني جرّاء هذا الفصل الوظائفي ب ة كانطيف نظاميّ  سوف يرسي االلتباس والغموض بعمق  

ىل إللفهم. والذين نظروا  قابل   عيصٌّ عىل اإلدراك وما هو فينومينولوجيّ  ما هو أنطولوجيّ 

ة لتتحول الهندسة ليه تعدى حدود الوظائفيّ إالفصل املومَى  نّ أ هذا االلتباس وجدوا 

لحل ل ىل نقائض. وهذه النقائض هي عند كانط نفسه غري قابلة  إة بسببه ة الكانطيّ املعرفيّ 

( لظاهرةا( والفينومينا )اليشء يف ذاتهبني النومينا ) ري واضحة  غ ها تنطوي عىل عالقة  ألنّ 

 ة...وهي يف التحليل األخري غري منطقيّ 

 عىل مشكلة الفلسفة بسؤاله األثري عن حاسم   ىل ابتكار جواب  إ تلقاء ذلك سعى كانط

 علامً. فبعد إدراك صحة ما ميكن الربهان عليه يرفض العلم كّل  امليتافيزيقا إمكان صريورة

 خالف دائم، عىل واحرتام   مستمرٍّ  م  ما سواه باعتباره تفكرياً عديم الجدوى. فالعلم يف تقدّ 

س حقّ امليتافيزيقا وعلم األخالق والدين. فهذه املجاالت املعرفيّ  تقدير ها يف الة ال تؤسِّ

ة املوضوعات التي تتطرق إليها. لذلك رأى كانط ة نتائجها، بل عىل أهميّ عىل أدلّ  واالحرتام

هذا املوقف كان شيئاً من املاض. فقد جاء الزمان الذي مل يعد اإلنسان فيه يشعر  أنّ 

ألجل سمّو غايته، بل فقط ألجل سالمة براهينه. ويستنتج كانط  معريفٍّ  فرع   باالهتامم بأيِّ 

له.  يشء   م كّل ما للكلمة من معنى، ويجب أن يسلّ  رصنا هو عرص النقد بكّل ع نّ أ مام مر  

علتهام هام  بفأنّ  ص منه، إالّه يحاوالن التملّ سلطانِ  ةِ والقانون بقوّ  قداستهِ  ةِ لكن الدين بقوّ 

                                                        

1. normatif 
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لئك ه العقل فقط ألو هذه يثريان الشكوك، وال يقدران عىل إعالن االحرتام الصادق الذي يكنّ 

 قادرين عىل الصمود أمام اختباره الحر واملفتوح. الذين كانوا

مراجعة  ىلإة، سوف تحدو بهايدغر بعد زمن ة املثلومة للميتافيزيقا الكانطيّ املشهديّ 

فلتها ىل استنقاذها من غإىل فصلها. كذلك سيدعو بنتيجة ذلك، إمن أصلها  امليتافيزيقا

يف  األثر املبني فقد كان ملنظومة كانط لحقيقة الكينونة.املديدة، ومن نسيانها الجائر 

 ىل الزرع الذي أجرته يف بنية التفكريإ ة يف الغرب. وذلك عائد  تشكيل الحضارة العلامنيّ 

 .  ةة العقل يف فهم وإدراك البعد اإلمياين يف املنظومة الدينيّ الفلسفي لجهة محدوديّ 

ةويغ الفلسفي للفردانيّ ة التسكذلك ستوفر الكانطيّ 
1
مبدأ  أعىل فوق  التي تعني إنكار أيّ  

الفرد
2

. مثل هذا اإلنكار سيكون السبب الحاسم لالنحطاط الراهن للغرب، من جهة كونها، 

 كونه املحرّك للتطّور الحرصّي لإلمكانيّات السفىل لإلنسانيّة.

اخامً للعلوم علامً مت امليتافيزيقا مقتىض اإلمكان امليتافيزيقي الكانطي يف صريورة

 منذ أفالطون ةة وسي االً يف ثناياها، هو النزوع العقالين الذي طغى عىل الثقافة الغربيّ اإلنسانيّ 

 نصاب  نشائها عىل إ ىل إرحلة اإلغريق من خالل سعيه  إىل يومنا هذا. ولقد أكمل كانط

ىل االنهامم بالعامل. لكن بدل إينزلها من علياء التجريد  ىل موقف  إعرب تحويلها  جديد  

اته واملوجود ة للموجود بذة اإلدراكيّ تتكامل فيه العمليّ  االكتفاء بالتمييز واإلبقاء عىل خيط  

 فيزياء ىلإقا لت معه امليتافيزي، راح يفصل بني العاملني ليبتدئ زمناً مستحدثاً تحوّ بغريه

 ة محضة.أرضيّ 

 

                                                        

1. individualisme 

2. individualite 



 

 

 

  

 

 

 

   

 1واإلمكان املفهوم ..امليتافيزيقا

مهدي قوام صفري
2

 

تبقى ذات ، و محدودة  باملسائل اإلبستمولوجية، مبعناها الخاّص من وجهة نظر إميانويل كانط امليتافيزيقا

ما دامت قادرًة عىل الصمود أمام طموحات العقل الواسعة بحيث تتمكّن من تسخري  وحّجية   ة  مصداقيّ 

ة فتّتخذ خطوات إىل األمام يف رحاب العلم مبعونة ة واملكانيّ املقوالت الذهنية يف مجال الظواهر الزمانيّ 

« مبا هو هو»عىل استحالة اعتبارها علامً بالوجود  ؛ وعىل هذا األساس أكّد كانطالقبلية ةقضايا الرتكيبيّ ال

مجرّد تبلور  للطموح العقيل يف إطالق املقوالت الذهنية املحضة، وقال بأنّها ال تثمر إاّل  -برأيه  -لكونها 

 من حيث النفي واإلثبات وتسفر عن تناقض العقل مع نفسه. ة  جدليّ  عن طرح مفاهيم  

ري صائبة  من غ بالنسبة إىل امليتافيزيقا ة إميانويل كانط إثبات أّن نظريّ تطرّق الباحث يف هذه املقالة إىل

منطلق عدم فهمه الصحيح لحقيقة األمر، ومن ثّم فإّن مورشوعه الفكري متقّوم  يف جميع جوانبه عىل هذا 

ىل هذا ع تافيزيقا؛ ويف هذا السياق بادر يف بادئ املقالة إىل بيان آراء أرسطوالفهم الخاطئ لحقيقة املي

يثبت ل الصعيد ثّم سلّط الضوء عىل آراء أعظم شارح  آلثاره ونظرياته، إاّل وهو الفيلسوف املسلم ابن سينا

                                                        

اسالمي،  شهی، نورش سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واند«چگونه ممکن است ما بعد الطبيعة»، مهدي ،املصدر: قوام صفري. 1

 هـ ش. الفصل الخامس. 1388طهران، 

 حيدر نجف تعريب:

. حول الكاتب: مهدي قوام صفري، أستاذ مساعد يف جامعة طهران يف فرع الفلسفة. له املؤلفات اآلتية يف موضوع الفلسفة 2

آشنايئ با )(، وا معرفت شناسانآشنايئ ب)الطبعة الثانية(، نورش: حكمت، طهران، و) نظريه صورت در فلسفه ارسطووعلم املعرفة: 

نورش  (،چگونه ممکن است ما بعد الطبيعةمعارص، طهران، ) شهیفرهنگي دانش واند (، نورش: مؤسسةاصطالحات معرفت شنايس

 اسالمي. شهیسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واند
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صواب لها بتاتاً. وبعد هذا التحليل النقدي تطرّق إىل الحديث عن قد نسب للميتافيزيقا أموراً ال  أّن كانط

 مصداقية امليتافيزيقا حسب متبنّيات أرسطو وابن سينا.

 التحرير

****** 

يني الواقع، ( بالنسبة ألرسطو علم تبأو ما وراء الطبيعة ،)أو ما بعد الطبيعة كانت امليتافيزيقا

ال يستطيع أي  من حيث أوصاف   واحدة   ه دفعة  ن يدرس الوجود كلّ أ وكان يحاول يف إطارها 

من  عينة  م أوجه   اتنكشف فيه آخر دراستها. كان ينظر إىل امليتافيزيقا من زاوية   جزيئٍّ  علم  

فلسفة ظهر تدريجياً يف ال كبري   سوء فهم   ة. بيد أنّ لدراسات األخرى باملّر الواقع غفلت عنها ا

افيزيقا تة املي، بخصوص ماهيّ مطلع الحقبة الحديثة إىل زمن كانط ن، وخصوصاً مالغربية

قىص هي الله أ  ه إىل ثالث قضايا كحدٍّ إىل درجة أن كانط اختزل موضوعها من الوجود كلّ 

من هذه القضايا ثالث أو أربع مسائل  واحدة   هناك حول كلِّ  والنفس والعامل، وأوضح أنّ 

 بحال   ، يكنمل جهيد   ما أنكره كانط بعد جهد   ل موضوع امليتافيزيقا. وبالنتيجة فإنّ نة متثّ معيّ 

كان  .املسلمون الفالسفةرها جها وطوّ ونضّ  امليتافيزيقا التي طرحها أرسطو ،من األحوال

ه يتافيزيقا دسّ للم واه   ر  ويقاتل عدواً وهمياً خيالياً يتمثل يف تصوّ  فارغ   كانط مييش يف فضاء  

ن ع واضح   ليس له أي مصداق. مل يكن لكانط أي تصور   ر  ه تصوّ ، لكنّ هِ يف ذهنِ  ه  أساتذت  

 ه وبتأثري  إنّ  ،بشهادة كتاباته ،كن القولالصفات العامة للوجود التي طرحها أرسطو، بل ومي

طو أبداً، ألرس امليتافيزيقابالتنوير يف زمانه، مل يقرأ كتاب  ىما يسمّ  ىمّ من تصاعد ح  

ته اوعندما كان يواجه كلمة امليتافيزيقا تعود به الذاكرة إىل السنني التي كان يقيض فيها أوق

متتد إىل  ،ر كانط لسنني طويلة. فكّ «ألكسندر بومغارتن» ـل« امليتافيزيقا»بتدريس كتاب 

ره للميتافيزيقا، وخوفاً من عجزه عن استكامل تصوّ  ىيف عدم جدو  ،إثني عورش عاماً 

زيد ميتافيزيقا يف غضون ما ال يضة للهاره املناكأف نَ دوّ  سّن،مه يف البسبب تقدّ  همورشوع

عن خمسة أشهر
1

من اإلقبال عىل مثل هذه األفكار املناهضة للميتافيزيقا  . وبعد فرتة  

معاداة امليتافيزيقا وما اكتنفها من مشاعر وعواطف، عاد  ىخرياً حمّ أ وعندما خمدت 

                                                        

 لغارو. م التي بعثها كانط 1783 ، نقالً عن رسالة السابع من آب أغسطسxixم(، ص  1984) . نورمن كمپ اسميث1
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قيقي إىل املفهوم الح وخصوصاً يف النصف الثاين من القرن العورشين، ثانيةً  ،الفالسفة

ان تحت عنو  جديدة   الصحيح مليتافيزيقا أرسطو، والعامل يشهد اليوم انتشار كتب  

 امليتافيزيقا.

ره طوّ و  وإمكانها بالشكل الذي صاغه أرسطو مفهوم امليتافيزيقامعالجة ول أوالً انحهنا 

رض وكامل. ثم نستع واضح   عىل نحو   ،بن سينااوخصوصاً  ،املسلمون من بعده الفالسفة

ن ع ه كانطار الخاطئ للميتافيزيقا والذي تلقّ موجز املسار التاريخي لظهور التصوّ  بشكل  

 أسالفه.

 األرسطي للميتافيزيقا املفهوم -1

«ما بعد الطبيعة» ىكتابه املسمّ  يف مستهّل 
1

يه امليتافيزيقاما نسمّ  ي أرسطو، يسمّ 
2

 بالحكمة

(. وكان بستيميإ وعلم تبييني ) ،( أو العللآيتياي) عن التبيينات ه بحث  (، ويصفه بأنّ سوفيا)

 اً  هو ما هو عليه. علم التبيني إذيقول لنا ملاذا ذلك اليشء املعنّي  الحكمة علم   يقصد أنّ 

لق ه العلم العلمي. مراراً ما أطهو ذلك العلم العلمي، وميكن ترجمة اإلبستيمي ببساطة بأنّ 

ما »من « لنسياپ»أرسطو عىل امليتافيزيقا اسم اإلبستيمي، بل ويف الفصل األول من كتاب 

(العلم العلمي األولي هذا العلم بالپروته اپيستمه )يسمّ « بعد الطبيعة
3
ألنّه يعتقد أن الحكمة  

يها سمّ وتأصالً، وهي التبيينات التي ي ةً بعد الطبيعة( تبحث عن أكرث التبيينات جذريّ  )ما

ملوجودة. ياء ااألشياء، أي جميع األش  كّل  وتفرّس ها تبنّي ، ألنّ التبيينات واألصول األوىل

يف ة ة الرئيسيّ تدريجياً عىل القضيّ « ما بعد الطبيعة»ف أرسطو قارئ كتابه وهكذا، يعّر 

ن هذا السؤال أ عي أرسطو (؟ وال يدّ يت تو أنما هو الوجود ) ، وهي:مليتافيزيقا )الحكمة(ا

رين السابقني منذ القدم طرحوا نفس املفكّ  بل عىل العكس يذهب إىل أن كل   ،من اخرتاعه

                                                        

 .2. آلفا الكبرية، ص 1

 «.ما بعد»، اخترصنا عنوان هذا الكتاب إىل ألرسطو« ما بعد الطبيعة». يف هذه املقاله وبسبب كرثة اإلحاالت إىل كتاب 2

 .29ألف ،  1026 .3
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وتيه، وال يزال كذلك إىل اآلن )ما بعد،  هذا السؤال، وكان نفس هذا السؤال مبعث حرية  

 (:4- 2ب  1028 ،1زتا، 

البحث عنه دامئاً، اآلن ومنذ القدم، وكان دامئاً سبب حرية هو السؤال  ىالواقع أن ما جر 

 القائل: ما هو الوجود؟

ع )ما قوا يف الوجود وتفلسفوا بشأن الواقرين قبله أيضاً حقّ د أن املفكّ وبهذا، فهو يعتق

ما بعد »من الكتاب األول من  10- 1(. يف الفصول 3 - 1ب  983 ،3آلفا الكبرية،  بعد،

الوجود:  ةالذين سبقوه إىل الخوض يف قضيّ  أسامء الفالسفة بوضوح   يذكر أرسطو« الطبيعة

 و ،هرياقليطس ، ومتاپونتوسمن أهل  هيپاسوس ، وديوجنس ، وأناكسيمنس ، وطالس

 و ليوكيپوس من أهل كالزومناي، و هرموتيموس ، وإنكساغوراس ، وإمبادوقليس

نفسه، ممن كانوا قد طرحوا يف الواقع السؤال  فالطونأ  ، والفيثاغوريني ، ووكريتوسدمي

أيضاً قد تابع هذه املسألة إن هسيودوس :عن الوجود. بل وميكن حتى أن نقول
1

. حتى أن 

يف اكتشاف  مهمأنه يجب يف املستقبل تصنيف هؤالء املفكرين بحسب تقدّ ب د  عِ أرسطو يَ 

القضية
2

 ، ولكن يلوح أنه نيس الحقاً وعده هذا فلم يذكر شيئاً بهذا الخصوص.

هو  أن إثارة السؤال عن الوجود يقرر أرسطو« ما بعد الطبيعة»يف الفصل االفتتاحي من 

( اإلنسان وتوقه إىل أداء واجبه اإلنساين. يقول لنا يف الفصل ثايومازين) وتيهِ  حريةِ  ثرة  

( مپريياالتجربة )إن سائر الحيوانات تعيش بتصوراتها وذكرياتها، وال تتمتع با :األول

 وغيسمويسل( واالستدالالت تخنهأما الجنس البورشي فيعيش بالفن )»املتواصلة إاّل قليالً، 

«أيضاً 
3

ن ع . يذهب أرسطو إىل أن الفن خالفاً للحواس التي تتعامل مع الجزئيات، عبارة  

 (، وهذا من شأن اإلنسان فقط. باإلضافة إىل ذلك فإنّ ة )كاثولوكليّ  ل إىل إدراكات  التوصّ 

يشء من  (من فوارق الفن عن الحواس أن الحواس ال تستطيع أبداً تقرير ملاذية )تو ديايت

                                                        

 .31 - 23ألف،  984، 4، 1. ما بعدراجع:  . حول هسيودوس1

 .32 - 31. ألف، 2

 .27 - 26ب،  980، 1، 1، ما بعد. 3
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«اللامذية والتبيني )العلة( معاً »، بينام يعرف الفن لنا وإتحافنا بها هاءاألشياء وإعطا
1

. ولهذا 

ها حكمةاعتبار أي من الحواس بأنّ  ىيتسنّ السبب ال 
2

معناها الخوض يف ملاذية  . الحكمة

. األشياء واألمور، وخصوصاً اللامذات األكرث كلية، والتي تتحفنا بالتبيينات )العلل( األوىل

 اجباتألكرث و  ة للجنس البورشي، والتعاطي بها هو يف الحقيقة أداء  الوظيفة املعرفيّ إنّها 

 .إنسانيةً  ةِ اإلنسان املعرفيّ 

حو أداء هذه األوىل ن والخطوةَ  الحرية والتيه كانا املنطلَق  نّ بأ ا الفصل الثاين فيقول لنا أمّ 

األوائل وحسب، بل اآلن أيضاً.  بشأن الفالسفة ال يصحّ  ة. وهذا كالم  الوظيفة اإلنسانيّ 

لذلك سيحاول إزالة جهله عن طريق  ،ه جاهل  يشعر أنّ اإلنسان الذي يجد نفسه حائراً تائهاً س

عن طريق حرية اإلنسان وتيهه حيال مسألة الوجود، وهكذا  كسب املعرفة. تبدأ الحكمة

عىل اإلنسان من حيث  نفسه كلغز   ا يعرض الوجود  فسؤال الوجود ليس سؤاالً عادياً، إّنّ 

 حتى تاريخ الفالسفة األوائل. - حسب رأي أرسطو -دها هو إنسان، وهذه حقيقة يعضّ 

 طون  فال اللموضوع. سبق  فالطونأ أخرى لنظرة  ة  خلسؤال الوجود هذه نس نظرة أرسطو

ب فام  242أرسطو يف الحديث عن حالة الحرية إزاء الوجود. ويف محاورة السوفسطايئ )

ات إىل معتقد ز للوجود مع إشارات  الطابع امللغّ  بوضوح   فالطونأ بعد( خصوصاً، يطرح 

عندما  أرسطوعة يف هذا املضامر. ورمبا )ورمبا أكرث من رمبا( كان املاضني املتنوّ 

ن لغز الوجود ويعتربه املحور األهم لنقاشات املاضني واملعارصين، يستذكر يتحدث ع

 تعليامت أستاذه.

من الواضح  هفحواها أنّ  تبدأ من منطلق الحرية والتيه تفيض إىل نتيجة   الحكمة معرفة أنّ 

آخر نافع   هدف   وليس أليّ  ،من أجل املعرفة والعلم فقط ب  طلَ الحكمة ت   أنّ  اً إذ
3

. والواقع 

ات الحياة يفقط عندما تتوفر للبورش مسبقاً كل رضور ب  طلَ د هذه الفكرة، ألن هذا العلم ي  يؤيّ 

نا يف بحثنا عن هذا العلم ال نّ أ  ، من الجيلّ اً واألشياء التي يحتاجونها لرفاههم وراحتهم. إذ
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هو اإلنسان الذي  رّ اإلنسان الح إنّ  :أو منافع غريه. وعليه، كام نقول أرباح   نبحث عن أيّ 

 يعيش لنفسه وليس لآلخر، كذلك:

من أجل نفسها ها موجودة  فريد، ألنّ  ( فذّ اليوثرانحّر ) كعلم   نبحث عن هذه الحكمة
1
. 

 باعتباره عمالً إلهياً مبعنيني: ر لهذا العلم الحرّ ظوبالتايل، ينبغي الن

 ود  يقب فوق قدرة اإلنسان، ألن طبيعة اإلنسان مقيدة   التوفر عىل مثل هذا العلم الحرّ  - 1

تعبري سيمونيدس دّ حعديدة، وعىل  ى وألسباب  شتّ 
2
( وحده هو الذي يستطيع الله )ثيوس» 

 «. بهذه امليزةالتحيّل 

، إلهي ( وموضوعه موضوع  سة )ثيو اإللهيّ  ناول هذا العلم األمورت، يىأخر  من ناحية   - 2

وهو األصل األول. وهذا العلم يخوض  ،األشياء بني علل كلِّ  الله موجود   ر هو أنّ التصوّ  ألنّ 

عتقد دراسة هذا العلم. ي ، وبالتايل سيكون الله أيضاً موضوعَ يف هذه العلل واألصول األوىل

الله ميتلك هذا  آخر، وأنّ  م  ـِ عال بالله أكرث من أيّ  من أن هذا العلم جدير  ه بالرغم أنّ  أرسطو

، وجرياً مع املثل سيمونيدسمن سواه، فخالفاً لكالم  ه أو أكرث من كلِّ فردالعلم إما مل

تطيع ، لذا يسبخيلة ة ليست حسودةً األلوهيّ  ن الشعراء كثرياً ما يكذبون، وألنّ بأ القائل 

أيضاً التوفر عىل هذا العلم نإلنساا
3

كل العلوم »هذه تعني يف الحقيقة أن  ة الحكمة. وضعيّ 

«اً منها ليس بأفضل منهـمنه، لكن أيّ  األخرى يف الواقع أكرث رضورةً 
4

. وهكذا، باملستطاع 

(لوغيكه ثيوتسمية الحكمة من حيث املعنى الثاين باإللهيات )
5
. 

 عند ذكره لسامت أرسطو منها أنّ  ة  نتائج عدّ  استنتاج   بنا من قول   ما مرّ  يتسنى من كلِّ 

استخدم مفردة سوفيا مبعنى أخص يعادل معنى ما « ما بعد الطبيعة»)سوفيا( يف  الحكمة

معنى أوسع مام أراده  ،7 ،6، أخالق نيكوماخويسبعد الطبيعة. لسوفيا كام يتبني مثالً من 
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أرسطو يف البحوث السابقة. ويشمل هذا املعنى األوسع حتى الطبيعيات والسياسة وكذلك 

. عىل أنه يستخدم هذه املفردة هنا، خالفاً لباقي آثاره، مبعنى خاص، مهارات الفنون

وىل األ  من بني العلوم والفنون. وهذا املعنى عبارة عن علم العلل واحد   ويقرصها عىل علم  

العلل وأكرثها كلية. وهذا هو اليشء الذي أطلق عليه من بعده اسم علم ما  أو العلم بأعمّ 

 بعد الطبيعة.

( األوىل أو العلل )التبيينات( األعم )التبيينات علم العلل إذا كانت ما بعد الطبيعة

 ، إذن ميكن حالياً تشخيص سمتني إثنتني لها:واألكرث كليةً 

 علم التبيينات ة، أياألوىل أو النهائيّ  هي علم التبيينات أو امليتافيزيقا ما بعد الطبيعة - 1

 ة.التي ال تحتاج إىل تبيني، وهي بذلك نهائيّ 

 يناً لكلِّ يطرح يف الوقت نفسه تبي ه علم  نّ أ يشء، أي  تبييني لكّل  علم   امليتافيزيقا - 2

 يواحد. يسمّ  األشياء املوجودة يف آن    جانباً من صفات كلِّ األشياء املوجودة، ويبنّي 

(اپيستمه كاثولو )امليتافيزيقا من حيث سمتها الثانية العلم الكيّل  أرسطو
1

. طبعاً ليس قصده 

تافيزيقا املي ،أخرى يشء. بعبارة   حول كلِّ  يشء    كل   أن امليتافيزيقا تبنّي من العلم الكيّل 

معني.  من هذه األشياء يشء   واحد   ن كل  إ ال من حيث  نه موجود  إ يشء من حيث  تبني كل  

ث هو يشء من حي واألصول النهائية لكّل  وهكذا فامليتافيزيقا عبارة عن علم التبيينات

ذان يطرحهام أرسطو لالتعريفان ال ىنه يشء معني. هنا يتالقإ موجود ال من حيث 

قا باعتبارها تعريفه األول للميتافيزي أنّ هي يرتبطان أحدهام باآلخر. والحقيقة للميتافيزيقا و

ثاين طبيعي إىل التعريف ال يفيض بشكل   يشء   واألصول النهائية لكّل  علم التبيينات

للميتافيزيقا باعتبارها علم تبيني الوجود من حيث هو وجود. يكتب أرسطو يف هذا الصدد 
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يحقق يف الوجود مبا هو وجود )تو أن هي أن( والصفات التي يتصف بها  ثة علم  

(تا تو تو هو پارخونتا كاث هو توبسبب طبيعته )
1

اً مام نسميه العلوم ـ. وهذا ليس أيّ 

 من العلوم األخرى ال تدرس الوجود مبا هو وجود. اً ـالخاصة، ألن أيّ 

 يف الواقع: نكون وعليه، متى ما خضنا يف امليتافيزيقا

نا هنا ندرس أصول أنّ  ( وعلل األشياء املوجودة، وواضح  آرخايقد درسنا أصول )

 ً األشياء وعللها باعتبارها وجودا
2
، 

 ىها أشياء. فاألشياء مبا هي أشياء تدرس يف العلوم التي تسمّ وليس األشياء باعتبار 

 س  در )جزيئ( يَ  خاص   علم   أن كل  هو . والواقع علوماً خاصة، وليس يف علم امليتافيزيقا

لها صفات معينة، أما يف امليتافيزيقا فال يقترص البحث  نّ إ من املوجودات من حيث  طبقةً 

ا يندرج كل ما هو موجود من حيث كونه موجوداً من املوجودات، إّنّ  معينة   عىل طبقة  

من  ة طبقة  ضمن نطاق البحث امليتافيزيقي، مهام كان ذلك اليشء املوجود وأليّ 

ألشياء انتمى ل غري املحسوسات، وسواءً للمحسوسات أو ل ، سواءً انتمىاملوجودات 

حث عن امليتافيزيقا تب نيتافيزيقا هكذا؟ أل ألشياء الفانية. فلامذا كانت امللالخالدة أو 

األصول والتبيينات األوىل للوجود مبا هو وجود، والوجه املشرتك األول لكل املوجودات 

لها وجودها نّ أ مهام كانت هو أنها موجودة، أي 
3

. وهكذا فإن مديات البحث امليتافيزيقي 

تدت مساحة الوجود امتد من حيث املوضوع هي بالضبط مديات الوجود، وإىل أين ما ام

من يطلق وصفاً أو تعريفاً للميتافيزيقا، عن عمد  معها تواجد امليتافيزيقا وحضورها. وكّل 

نة، يكون أو أشياء معي بحث امليتافيزيقا إىل يشء   أو عن غري عمد، يتقلص مبوجبه موضوع  
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قا ليست (. امليتافيزي)علم جزيئ خاص   يف الواقع قد هبط بامليتافيزيقا إىل مستوى علم  

 يدرس كّل  نة وحسب، بل حتى لو افرتضنا وجود علم  معيّ  أو أشياء   غري محدودة بيشء  

قا. ه لن يكون ميتافيزي، فإنّ ىأخر  بل من حيثيات   ال من حيث كونها موجودةً ولكن األشياء 

بذلك مل يكن قوله الجواهر، وإذا قال قائل  أن يخوض يف كلِّ  علم   ال ميكن أليّ  ،وأساساً 

 هذا معقوالً أو محتمالً:

الصفات، ألن أي  فقط يدرس كّل  واحد   برهاينٌّ  ألنه يف هذه الحالة سيكون هناك علم  

معني بانطالقه من املعتقدات املشرتكة الصفات الذاتية ملوضوع   يدرس   برهاينٍّ  علم  
1
. 

الجواهر؟ ال يوجد مثل هذا  ذاك الذي يدرس األعراض والصفات الذاتية لكّل  علم   أيّ 

 كام جزيئٌّ  أو علم   خاص   معني، هو علم   يدرس الصفات الذاتية لجوهر   علم   العلم، ألن كّل 

األشياء التي ال تنفصل عن املادة لكنها ». عىل سبيل املثال ثة علم خاص يدرس ىيسمّ 

«عيالعلم الطبي»وهذا العلم الخاص هو « ليست غري متحركة
2

عدد أجزاء ». وإذن، فـ 

«الفلسفة بعدد أنواع الجواهر
3

هو اآلخر ال ميكنه أن يدرس كل الجواهر  . وعلم الرياضيات

عن  ة  منفصلو  ولكن من املحتمل أنها غري موجودة   ،غري متحركة ألنّه أيضاً يتعامل مع أشياء  

املادة، بل هي يف املادة
4

وض الخ ان. إذن، ال العلم الطبيعي وال علم الرياضيات، يستطيع

 الذاتية لجواهر   بدراسة الصفات يف الصفات الذاتية لكل الجواهر. وعليه فتقييد امليتافيزيقا

ة البحث ملاهي هو تجاهل   ،تهمثل العامل يف كلي اعتباريٍّ  جوهر  لمعينة مثل الله أو النفس، أو 

 يزيقا.مبيتاف معنّي   يف امليتافيزيقا. ليس أي علم يبحث يف الصفات الذاتية ألمر  

الجواهر ودراستها؟  منهج كان، يستطيع البحث يف كّل  إذن، إاّل يوجد علم واحد، بأيّ 

« لطبيعةما بعد ا»من « ابيت»نفسه أمامه يف الفصل الثاين من الكتاب  هذا سؤال يجد أرسطو

، الفقرة التي أوردنا ترجمتها أعاله(. هل مثل هذا العلم ممكن؟ ال 20 - 15ألف  977)
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والتي أرشنا  ،«ما بعد الطبيعة»مراء يف أن أرسطو يف هذه الفقرة ويف فقرات مامثلة من كتابه 

من هذا الفصل، يطرح الشكل الصائب للمسألة، والذي طرح بعد  19لها يف الهامش رقم 

الشخص الذي طرح هذه املسألة بهذا النحو، وبسبب «. إمكان امليتافيزيقا»ذلك بتعبري 

 يكن ، ملعرص التنوير ىسمّ التي شاعت يف تلك الحقبة التي ت موجة معاداة األرسطية

 ا إجابةً م لهيتصور أبداً أن يكون أرسطو قد طرح مثل هذه املسألة، وبشكلها الصحيح، وقدّ 

من قبله، وألن تصوره عن  لدى إنسان   معقولة. إّنا تصور أنه طرح مسألة مل تكن مطروحةً 

 مل يستطع أن يجد لسؤاله املكرور إجابةً  اائباً، لذأساس هذا العلم، مل يكن تصوراً ص

لميتافيزيقا ل غري صحيح   سؤاله، وبسبب ترعرعه ونشوئه الخاص يف بيئة فهم   نّ أ ، بل معقولةً 

لألرسطية، كان يف األساس سؤاالً استنكارياً، وقد انصبت كل جهوده عىل  معاد  مناخ  ويف 

من مقدماته غري الصائبة التي تبناها. لقد تصور، لهذا السؤال انطالقاً  سلبيٍّ  إنتاج جواب  

سؤاله وإجابته يغلقان إىل األبد طريق البحث امليتافيزيقي،  من الورم، أنّ  سمني   كشخص  

هم عن الكتابة اناب امليتافيزيقيني، ويصدّ الكتّ  يف أقالم كلِّ  األحبارَ  ،واحدةً  دفعةً  ،ويجففان

 حول امليتافيزيقا.

( پورياآ التي يشار لها اآلن باسم صعوبة ) واعياً لقضية إمكان امليتافيزيقا لقد كان أرسطو

بيتا الثالثة، وقد كان جوابه عن هذه املسألة بالطبع جواباً إيجابياً: من بني الفلسفات النظرية 

 قدمةً )اإللهيات( مت غري املتحرك س الجوهرَ در  س فيام تَ در  يجب أن تكون الفلسفة التي تَ 

. وهي ةأوىل )االسم اآلخر للحكمة وامليتافيزيقا(. وألن هذه الفلسفة أوىل فهي كليّ  وفلسفةً 

أنها تختص بدراسة الوجود مبا هو وجود، سواء ما هو الوجود أو صفاته التي »كلية مبعنى 

«يتصف بها مبا هو وجود
1

ة، تا الثالث. إذن، إجابة أرسطو عن السؤال الكامن يف صعوبة بي

هم فقط، ومن امل واحدة   صعبة، إجابة إيجابية من جهة   والذي يعتربه سؤاالً صعباً أو مسألةً 

مبفرده دراسة  واحد   ه ال ميكن لعلم  نالتأكيد عىل هذه الجهة. ال يشك أرسطو أبداً يف أ 

صيات و الجواهر. وهذا يعني أن العلم الواحد ال يستطيع دراسة الخص الصفات الذاتية لكلِّ 
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تقع عىل عاتق العلوم  ة  ن ذلك اليشء موجود، فهذه مهمّ إ يشء، من حيث  األصلية لكلِّ 

اً وثاني نظريٌّ  (. ولكن ثة يف هذه الغمرة علامً هو أوالً علم  ىالخاصة )الجزئية بهذا املعن

و واإللهيات، ومع ذلك فه والرياضيات أي علوم الطبيعيات ،اً من العلوم الجزئيةـليس أيّ 

 الجواهر التي متثل موضوع بحث كل هذه العلوم النظرية، يدرسها من جهة   يدرس كّل 

كل  ،أو ما بعد الطبيعة الحكمة ى، والذي يسمّ كموضوع له. يدرس هذا العلم   معينة   وحيثية  

من حيث وفقط من حيث كونها  ،هذه الجواهر عىل الرغم من خصوصياتها املتفاوتة

موجودة، ولها بسبب وجودها صفات خاصة. والحقيقة أن امليتافيزيقا تدرس كل الجواهر 

اين الجواهر. وبتب معينة   تتعلق بوجود الجواهر وليس بأشياء   كلية، حيثية   واحدة   من حيثية  

، يعتقد أرسطو أن امليتافيزيقا ممكنة، بصفتها علامً واحداً هو علم األصول ىاملعنبهذا 

األوىل والعلل والتبيينات األوىل والنهائية، ويف الوقت ذاته علامً بالوجود مبا هو وجود 

 وبامللحقات الذاتية للوجود مبا هو وجود.

 السينوي للميتافيزيقا املفهوم - 2

يف الفصلني اإلفتتاحيني من إلهيات الشفاء حول املسألة التي تقول: ما هو  يبحث ابن سينا

قد الباحثني و  أن فريقاً من الفالسفةفكرة الفصل األول عىل رتكز ؟ يموضوع ما بعد الطبيعة

 وجعلوا بعض أفكارها ومسائلها يف محّل وا بخصوص موضوع ما بعد الطبيعة، ؤ أخط

سلبي، وبهذا اختار ابن سينا عنوان هذا  ىموضوعها. من هنا كان الفصل األول ذا منحً 

 الفصل بالشكل التايل:

ل الثاين وللفص«. يتها بني العلومإليضاح إنّ  يف بداية طلب موضوع الفلسفة األوىل»

 ؟عةالوضوح ما هو موضوع ما بعد الطبي ىأن يقول مبنته ابن سينا إيجايب يحاول فيه ىمنح

 لذلك نراه يختار عنوان الفصل كام ييل:

اليشء األول الذي يقوله يف الفصل األول حول : يف تحصيل موضوع هذا العلم

أيضاً العلم اإللهي، هو من  ىن هذا العلم، والذي يسمّ أ هو أنهم قالوا  ما بعد الطبيعة

 عن منفصلة   هي من حيث الوجود والحدّ  فيه يف أمور   بحث  أقسام العلم النظري، وي  

ة للوجود فيه عن األسباب األوليّ  يبحث   املادة. وقالوا أيضاً إن العلم اإللهي علمٌ 
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ىل اب األسباب ومبدأ املبادئ وهو اإلله )تعسب  وملحقاتهام، وعن م   الطبيعي والريايض

 .1(4ه( )ص د  ج  

لسفة ونها يف الوقت نفسه الف، والتي يسمّ الفلسفة األوىل نّ أ نهم يقولون بأ ثم يقول 

، ىألخر ا، وهذه الفلسفة األوىل هي التي تثبت وتصحح مبادئ العلوم ة، موجودة  الحقيقيّ 

 ف الحكمة عىل ثالثة أنحاء:ة. ثم يعّر الحقيقيّ  وهذه الفلسفة هي الحكمة

 .معلوم   بأفضلِ  علم   هي أفضل   الحكمة - 1

 .املعارف وأكرثها يقينيةً  هي أصحُّ  الحكمة - 2

 يشء )الكل(. ة لكّل عبارة عن العلم باألسباب األوليّ  الحكمة - 3

نها م واحد   كّل  ىيسمّ  مختلفة   أم بعلوم   د  واح هل تتعلق هذه التعاريف الثالثة بعلم  

 والحكمة هي نفسها الفلسفة األوىل إن ما بعد الطبيعة :بحثه بالقول ؟ يتابع ابن سيناحكمةً 

 واحد هو ما بعد الطبيعة )ص لعلم   املطلقة، والصور الثالث أعاله هي يف الحقيقة صفات  

5.) 

 ه بخالف تصور البعض، ال يجوز أن يكون وجودإنّ  :املوضوع القائل ثم يتناول ابن سينا

 . ويستدل يف هذا الشأن مبا ييل: كام أثبتنا يفىل جده( موضوعاً ملا بعد الطبيعةا)تع الله

أمراً مفروغاً منه يف ذلك العلم،  دُّ عَ ي   علم   كتاب الربهان بالتفصيل فإن وجود موضوع كلِّ 

فذلك العلم ال يدرس إاّل أحوال ذلك املوضوع
2

. وال ميكن اعتبار وجود الله مفروغاً منه 

يخرج  بغري ذلك لنفومطلوباتها.  بعد الطبيعة، ألن ذلك من مسائل ما بعد الطبيعة فيام

 عن حالني: الوضع  

باً ( ومطلوأكيداً راسخاً مفروغاً منه يف هذا العلم )ما بعد الطبيعة ه  أن يكون وجود   إما- 1

 :آخر، أو يف علم  

 آخر. يف أي علم   يكون مفروغاً منه يف هذا العلم ويف الوقت ذاته غري مطلوب   أن- 2

                                                        

اخل قوسني )(، د« إلهيات الشفاء». يف هذا القسم وبسبب كرثة اإلحاالت ولتسهيل األمر عىل القارئ اكتفينا بذكر رقم صفحات 1

 ويف النص األصيل.

 «.الشفاء برهان». كنموذج عىل ذلك راجع: الفصل السادس من املقالة الثانية من 2
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ىل جده( مطلوباً اوواضح أن كال هذين الوجهني باطل، إذ ال يجوز أن يكون وجوده )تع

 ،لطبيعيات، وعلم الرياضياتآخر، فام عدا علم األخالق وعلم السياسة، وعلم ا يف علم  

ة ال كميّ من هذه العلوم الحِ  كمي آخر، والحال أن أي واحد  وعلم املنطق، ال يوجد علم حِ 

ىل جده(اتناقش إثبات اإلله )تع
1

 . بل إن هذه العملية غري جائزة أساساً، مبعنى أن أي علم  

 ه يف العلوم األخرى غريإثبات وجودِ  إنّ ه، وليس هذا وحسب بل ت وجودَ ثبِ من العلوم ال ي  

عبارة عن إثبات العرض الذايت ملوضوع العلم، والعرض الذايت  علم   جائز، ألن مسائل كّل 

ومن  للموضوع. هو ما يلحق باملوضوع إما بسبب ذات املوضع نفسه أو بسبب أمر مساو  

 ذايتٌّ  أو عرض   ،منه أو نوع   ،موضوع العلم أخرى فإن موضوع مسألة العلم إما عني   جهة  

 موضوعِ  دِ أو بحسب وجو  يّةِ م العلم بحسب املاهمنه، وما يقوِّ  لنوع   ذايتّ  أو عرض   ،له

علم، ما عدا  ال يجوز أن يكون مطلوباً يف ذلك العلم. وعليه، ال يتسنى أليِّ  ،العلم

أن يكون  ىلاميكن لوجود الله تع املوجودات. وإذن، ال ، أن يبحث يف مبدأ كّل امليتافيزيقا

صار إىل يأن و  وأن يكون مطلوباً يف علم غري ما بعد الطبيعة بعد الطبيعة فياممفروغاً منه 

 هناك.ه إثبات

ه ىل مفروغاً منامن الباطل كذلك أن يكون وجوده تع نّ أ والشق الثاين باطل أيضاً، أي 

لة لن ، ألن وجوده يف هذه الحاويكون مطلوباً يف علم غري ما بعد الطبيعة بعد الطبيعة فيام

 يكون مطلوباً أساساً يف أي علم، وإذا كان األمر كذلك فلن يخرج وضعه عن حالني:

 ناً بذاته.إما أن يكون بيّ  - 1

                                                        

(: إذا قال قائل إذن ملاذا يبحث أصحاب الطبيعيات 24 - 23، ص 1)ج « تعليقة عىل إلهيات الشفاء»يف  . يقول صدر املتألهني1

لوب، ليس مبط عن طريق الحركة، فجوابه هو إثبات وجوده يف نفسه يف غري ما بعد الطبيعة -جل ذكره  -يف إثبات وجود إله 

فالبحث الطبيعي يف األصل هو عن أحوال الجسم مبا هو متحرك، وعن مبدأ حركته غري املتناهية. إذن مطلوبه األصيل ليس إثبات 

وجود الله تعاىل يف نفسه، بل يثبت وجوده للحركة واملتحرك من حيث هو متحرك. إذن وجود إله تعاىل يف الطبيعيات ال يثبت يف 

طبيعيات تثبته بالعرض من حيث أن وجود يشء لغريه يستلزم وجوده يف نفسه. بينام ما بعد الطبيعة تثبت وجوده يف نفسه، مع أن ال

 نفسه.

نفسه يخوض يف هذه املسألة ويقول إن البحث يف وجود الله يف الطبيعيات عن طريق  وكام سنالحظ يف النص فإن ابن سينا

غريبة عىل الطبيعيات. وعندما تكون هذه املسألة غريبة عىل الطبيعيات وهي علم حقيقي، فمن الواضح الحركة هو بحث يف مسألة 

 ما سيكون شأنها يف أمور من قبيل األخالقيات واملشاعر مثل الشعور بالواجب وغري ذلك.
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 ري.س من تبيينه النظأ وإما أن ني - 2

ً بذاته ألننا يجب أن نسوق الدليل إلثباته ليس بيّ نّ إ صحيح، أي ليس بالشق األول   نا

ظري ، مبعنى أننا لسنا يائسني من تبيينه النأيضاً  صحيحغري والشق الثاين  .وجوده تعاىل

ألننا ّنتلك الدليل عىل وجوده. أضف إىل ذلك أنه كيف ميكن لليائس من بيان وجود الله 

من بوجوده؟ىل أن يؤ اتع
1
 

، والذين يقصدهم بسؤاله هذا هم الذين ابن سينا هذا السؤال يطرحه الشيخ الرئيس

 يقة  يف استنباط وجود الله بطر كانط ىجرون مجر الله بديهياً، أو يَ  يعتربون، واهمني، وجودَ 

أدق الشعور به عن طريق الشعور بالواجب وما إىل  من قبيل استنباطه أو بتعبري   ة  شعوريّ 

سون يف الواقع أسس اإللحاد الحديث، ويدعون اإلنسان إىل ذلك. مثل هؤالء النفر يكّر 

يشء ال يستطيعون الربهنة عىل وجوده! ال ريب يف أن مثل هذه البداهات املزعومة أو 

ية، يف مجاالت غري معرف قبل  لها أنصاراً وأتباعاً فإنها سوف ت  املشاعر األخالقية إذا وجدت 

ول إذا زالت أرضيات هذا القبفالين مؤقت، قع والقبول غري املعريف وغري العقالين قبول  

 ل القبول أيضاً.از  ،غري العقالين يف موضع ما

 الفكرة أعاله، هي أن وجود، فضالً عن د عليها ابن سيناعىل كل حال، النقطة التي يشدّ 

كون وجوده إما أن ي . وبغري ذلك فإنّ الله ال ميكنه إطالقاً أن يكون موضوعاً ملا بعد الطبيعة

ديها الحديث يف عه ةالنظري غري ممكن. سارت الفلسفة الغربيّ  ه  عترب تبيين  بديهياً أو أن ي  

، والذين نيماملسلمن ة مستعار، وأنصار الفلسفة الغربيّ  واملعارص يف كال الطريقني بشكل  

لطريق عدة، يسريون هم أيضاً يف هذا ا ألسباب   ال يرغبون يف التدبر يف الفلسفة اإلسالمية

 .ىأحياناً ويف ذاك الطريق أحياناً أخر 

                                                        

هذه الجملة العزيزة البن  ، من املدهش كم تنطبق«ثم املأيوس عن بيانه كيف يصح تسليم وجوده؟: »6، ص إلهيات الشفاء. 1

سينا عىل الوضعية التي تسود روح علم املعرفة الدينية يف الغرب. فالغريب ييأس أحياناً من تبيني وجوده، وبذلك يرىض باملشاعر 

و هوالعواطف واملن عنديات، وأحياناً يعترب وجوده بديهياً وأساسياً، وبذلك تنفتح معركة أخرى، وما ينتج من هذه الغمرة فقط 

 يعد الثمرة األكيدة ملثل هذه اإلبستيمولوجيات. إلحاد
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ة النقاش حول وجود الله، وعليه ال بأهليّ  وحدها هي التي تتحىّل  بعد الطبيعة ، مااً إذ

 ت  ثبِ ي  ليس ثة علم  ه موضوعاً ملا بعد الطبيعة، ألنّه يعود من الجائز أن يكون وجود  

 ه.موضوعَ 

ن موضوع ما بعد أ فقد يقال  واآلن، إذا مل يكن وجود الله موضوعاً ملا بعد الطبيعة

نظر يف ال نّ أ ب عليهم ابن سينا هو األسباب القصوى للموجودات. إذا قالوا هذا يردّ  الطبيعة

 عىل أربعة أشكال: األسباب ممكن  

 النظر يف األسباب من حيث كونها موجودات. -1

 ها أسباب مطلقة.النظر يف األسباب من حيث إنّ  -2

ن إ من األسباب األربعة تختص به، أي من حيث  واحد   ن كّل إ النظر فيها من حيث  -3

 ، واآلخر يشء آخر.وذاك قابل   هذا فاعل  

 (.7تستحصل من كل تلك األسباب األربعة )ص  ها مجموعة  نّ إ النظر فيها من حيث  -4

الشكل الثاين والثالث والرابع من بني هذه األشكال األربعة، ويوافق  ويدحض ابن سينا

 الذي يعرضه له.الخاص الشكل األول بتفسريه 

سباب يف األ  أن يكون النظرَ  ما بعد الطبيعة ، أي ال ميكن ملوضوعِ الشكل الثاين باطل  

تلحق باألسباب من حيث هي أسباب مطلقة.  املطلقة حتى يبحث هذا العلم يف أمور  

بطالن هذا الوجه عن طريقني: األول هو أن بعض املعاين التي تبحثها ما بعد الطبيعة  يتجىل

باألسباب من حيث هي أسباب، وذلك من قبيل بحوث  ليست من األعراض التي تختّص 

والقوة والفعل، واإلمكان والوجوب. مثل هذه املعاين يجب أن تدرس  والجزيئ، الكيّل 

ياً، وثانياً فيها رضور البحث   ذاتها بالنحو الذي يعترب   يف ما بعد الطبيعة، أوالً ألنها يف حدِّ 

ألنها ليست من األعراض الخاصة بالعلوم الطبيعية أو الرياضية، وال من األعراض الخاصة 

فال مندوحة من أن يكون البحث فيها من اختصاص العلوم النظرية  بالعلوم العملية، لذلك

 ما بعد الطبيعة أو العلم اإللهي. ىالتي تسمّ 

هو أن البحث حول أحوال فالطريق الثاين لدحض الشكل الثاين وإظهار بطالنه أما 

عىل إثبات وجود مثل هذه األسباب.  األسباب القصوى من حيث هي أسباب مطلقة فرع  
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 يتعلق وجودها ه توجد يف عامل الوجود موجودات  عىل العلم بأنّ  وجودها متوقف  وإثبات 

ود واملادية. مبعنى أنه ما مل يثبت أن يف عامل الوج ،ةوالغائيّ  ،ةوالصوريّ  ،ةباألسباب الفاعليّ 

سب باً، ووجود الثاين  ون وجود ، فلن يك)السبب( يتعلق بوجود األول)امل سب ب( سبباً وم 

هناك سبباً يف العامل أصالً. ولكن  طلق الزماً عند العقل، ولن يكون معلوماً أنّ السبب امل

يرشدنا  بية بني شيئني عن طريق الحس، فامسب  ة وامل  ، ال ميكن إثبات السببيّ ىمن ناحية أخر 

نا يف هذا الخصوص هو مجرد التعاقب بني ذلكم الشيئني، وعندما يتعاقب شيئان إليه حسُّ 

يت أحدهام تلو اآلخر فال يلزم ذلك أن يكون أحدهام سبباً لآلخر، واإلقناع تلو بعضهام ويأ 

ن ليس إقناعاً يقينياً، إاّل إذا علمنا أ  الذي يتكون يف نفوسنا نتيجة تكرار اإلدراك الحيس

أو  بيعيٌّ طة ليست تصادفية، إّنا لها سبب ذايت، وهذا السبب إما ة أو الدامئيّ رثيّ كاألمور األ 

نة أو أولية بل هي معرفة مشهورة، وإذا كانت فكرة )أن . معرفة هذا األمر ليست بيّ اختياريّ 

من البداهة عند العقل، فهذا ال يعني أن بداهتها  قريبةً  لألمور الحادثة مبدأ وأصالً( فكرةً 

ال يساق إاّل  هاينمقبولة، إّنا ينبغي أن نسوق بياناً برهانياً لصالح هذه الفكرة، وبيانها الرب 

. وإذن، فاألسباب القصوى واملطلقة من حيث كونها أسباباً مطلقة ال بعد الطبيعة فيام

 ميكن أن تكون موضوعاً للميتافيزيقا.

، من ىبطالن الشكل الثالث أيضاً، ألن البحث يف األسباب القصو  ومن هنا يتجىّل 

ذاته عالمة  ، وهذا بحدّ مطلوب ما بعد الطبيعةواحد، هو  حيث الوجود االختصايص لكّل 

لك عىل البحث عن نفس ت م  متقدّ  عىل بطالن الشكل الرابع، ألن البحث يف أجزاء مجموعة  

 املجموعة.

أما إذا كان النظر يف األسباب القصوى من حيث كونها موجودة، ومن حيث العوارض 

عىل األسباب من حيث وجودها )أي الشكل األول( فمن الرضوري يف هذه  ضعِر التي تَ 

 8)ص  املوضوع األصيل واألول ملا بعد الطبيعة الحالة أن يكون املوجود مبا هو موجود  

 (، ويكون البحث يف األسباب القصوى مطلوبها وكاملها.9-

 ثالثة   طرق   عرب لشفاء، يسري ابن سينايف الفصل الثاين من املقالة األوىل من إلهيات ا

من خالل دراسة  فيثبت هذا املوضوع. الطريق األول ميرّ  نحو موضوع ما بعد الطبيعة
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والعلم الرياض وعلم املنطق،  وهي العلم الطبيعي ،موضوعات سائر العلوم النظرية

 ىل جانب  ع ويصل أخرياً إىل موضوع ما بعد الطبيعة. يف هذا الطريق يطرح ابن سينا نقطةً 

من هذه العلوم الثالثة بدورها ميكنها أن  واحد   موضوعات كلِّ  وهي أن   ،من األهمية كبري  

من هذه  واحد   لكّل ، ميكن أن ينظر ىأخر  س ضمن موضوع ما بعد الطبيعة. بعبارة  دَر ت  

 املوضوعات الثالثة، مضافاً إىل النظرة الخاصة لعلمه الخاص، ميكن أن ينظر له نظرةً 

ما يوجد يف عامل الوجود ميكنه من  أخرى هي النظرة امليتافيزيقية. وهذا ال يعني أن كل  

عىل  ةً واضح ابن سينا هذا داللةً  بحث   عترب موضوعاً ملا بعد الطبيعة. يدّل أن ي   معينة   جهة  

ن املا بعد الطبيعة، بل ومن قبلهام كريستي وكانط مدى فقر وضيق نظرة أمثال بومغارتن

 ةً تصوراتهم لعلم ما بعد الطبيعة بعيد،، وكم كانت جيلسون بعدهام أمثال اتنيمن ، و فلوو 

 عن حقيقة النظرة امليتافيزيقية.

ما، ويلوح أن محاولة تبسيطه من دون  إىل حدٍّ  يف هذا الطريق معقد   دليل ابن سينا

من  - املساس مبحتواه، لن يحالفها التوفيق كثرياً. يقول بداية إن موضوع العلم الطبيعي

هو الجسم، ولكن ال من حيث وجوده وكونه موجوداً، أو من حيث كونه  -بني العلوم 

ه نّ إ من مصدرين هام الهيويل والصورة، وإّنا من حيث  نه مؤلف  إ جوهراً، أو من حيث 

والعلوم  بحث بحثاً ميتافيزيقياً،للحركة والسكون. وعىل ذلك فالعلم الطبيعي ال ي   موضوع  

عن العلم الطبيعي وتقع تحته تبتعد من باب أوىل عن البحوث امليتافيزيقيةالتي تتفرع 
1
 .

موضوعاته ال ميكنها أن و وكذا الحال بالنسبة لألخالق حسب رأيه، فدراسة علم األخالق 

 بحوثاً ميتافيزيقية. عدّ ت  

يف الذهن املوجود و د عن املادة أو املقدار املجّر  أما موضوع علم الرياضيات

)الهندسة(، أو املقدار الذي يؤخذ بنظر االعتبار يف الذهن مختلطاً باملادة )الهيأة(، أو 

 بحث(، فهذه العلوم تَ ىالعدد املجرد عن املادة )الحساب(، أو العدد يف املادة )املوسيق
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فقط يف أحوال موضوعاتها وليس يف وجود موضوعاتها. وموضوعات العلوم الواقعة 

رياضياتتحت علم ال
1
 .من باب أوىل عن موضوع ما بعد الطبيعة بعيدة   

املستندة إىل املعاين املعقولة األوىل  أما موضوع علم املنطق فهو املعقوالت الثانية

ودها العقالين. وليس من حيث وج ،من حيث كيفية الوصول من املعلوم إىل املجهول

 من هذه العلوم وجود موضوعاته. وبالتايل ال يناقش أي علم  

دراسة الجوهر من حيث هو موجود، ودراسة الجسم من حيث هو  إذا أراد شخص  

ة التي ، ودراسة املقدار والعدد من حيث هام وجودان، ودراسة وجود األمور الصوريّ جوهر

طر ( فهو مضغري الجسم )الصور املعقولة ( أو يف مادة  العقليةليست يف املادة )الجواهر 

يجب أن يكون مختلفاً عن البحوث  لهذه املوضوعات، بحث   مستقلٍّ  إىل تخصيص بحث  

 وجه   همن موضوعات العلوم أعال  واحد   الطبيعية، والرياضية، واملنطقية، واألخالقية. لكلِّ 

بحث يف تلك العلوم. الجوهر الجسامين مثالً والذي هو موضوع العلم مباين للوجه الذي ي  

، إذا نظر إليه فقط من حيث كونه جوهراً فلن تعود له عالقة باملادة، إذ يف غري هذه الطبيعي

عدد من حيث هو عدد الحالة سيكون الجوهر جوهراً جسامنياً فقط، وهو ليس كذلك. أو ال

ال يختص باملحسوسات ألنّه يطلق عىل األمور غري املحسوسة أيضاً. وحتى املقدار نفسه 

 ك ويطلق عىل شيئني:رت هو اسم مش

 .وهو نفسه الصورة الجسامنية م للجسم الطبيعي، أي البعد الجوهريالبعد املقوِّ  - 1

 والجسم املحدود. يطلق عىل الخط واملستو املتصل الذي ي   الكمّ  - 2

املعنى الثاين هو املقدار يف واقع العرض، بينام املعنى األول هو الجوهر ولذلك 

يعترب من مقومات الجسم. ليس أي من هذين املعنيني مفارقاً للامدة، ومع ذلك فاملقدار 

 لهيوىلة امبعيّ  عدّ ، وي  جسامنية   صورة   باملعنى األول هو مبدأ وجود األجسام الطبيعية ألنّه

ال يستطيع هذا املعنى للمقدار أن يكون قامئاً  ،من مبادئ الجسم الطبيعي. إذن

 نا نوقش مذاملتصل فإ به. أما الكمّ  حسوسات، ألن الواقع هو أن املحسوسات قامئة  ملبا
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حول املعنى الذي  ذا النقاش لن يكون يف الواقعهمن الوجود هو، ف نوع   حيث وجوده وأيُّ 

موضوع املنطق خارجاً عن املحسوسات  فإن كون يتعلق باملادة. ويف هذا الخضمّ 

لها  رتك  مش ى افرتاض موضوع  ال يتسنّ  ،الحيثيات املذكورةب ،أوضح. كل هذه املوضوعات

باستثناء الوجود ووجودها، فهي من هذه الحيثيات حاالت الوجود وعوارضه، وال ميكن 

ها كلها، من هذا الحيث، ها ما عدا حقيقة معنى الوجود. وعليه فإنّ أن يستوعبها كلّ  يشء  ل

فات ( جانباً من ص)ما بعد الطبيعة س امليتافيزيقادر  . إذن، تَ بعد الطبيعة فيامش ناقَ ت  

بجسامنيتها، وكل هذه املوضوعات، من هذا الوجه، تعلق يموضوعات العلوم األخرى ال 

 من موضوع امليتافيزيقا. هي جزء  

وجد أحياناً هو أنه ت نحو موضوع ما بعد الطبيعة الطريق الثاين الذي يسري فيه ابن سينا

ح ما هي، وهذه األمور دها يف نفسه ويوضّ من الواجب عىل اإلنسان أن يحققها ويوحّ  أمور  

األمور عىل سبيل املثال الواحد مبا هو واحد، والكثري مبا  العلوم. ومن هذهبني  مشرتكة  

ة تشارك العلوم يف مثل هذه األمور هي أن بعض هو كثري، واملوافق واملخالف والضد. كيفيّ 

ها، وبعض العلوم تأخذ حدود ستخدم هذه األمور فقط من دون أن تبحث يف وجودالعلوم تَ 

العلوم  من علم  تلك األمور بنظر االعتبار وال تبحث هي األخرى يف وجودها. ال يضطلع أي 

املذكورة بالبحث حول هذه األمور، وهذه املعاين يف الوقت ذاته ليست من العوارض 

عوارض من هذه العلوم الجزئية. ينبغي اعتبار هذه األمور من  الخاصة ملوضوع أي واحد  

ميتافيزيقي. ألن املوجود مبا هو  الوجود مبا هو وجود، وعليه فإن البحث حولها بحث  

واحدة، وبالتايل يجوز اعتبارها موضوعاً ملا بعد  ها دفعةً يشملها كلّ  مشرتك   موجود أمر  

 الطبيعة.

يجب أن يكون غنياً عن اإلثبات، وما من  الطريق الثالث هو أن موضوع ما بعد الطبيعة

من   لنا يف الفصول السابقةيتمتع بهذه السمة كاملوجود مبا هو موجود مثلام تبنّي  يشء  

 (.13 - 10األول هو املوجود مبا هو موجود )ص  هذا الكتاب. إذن، موضوع امليتافيزيقا

من األنحاء عن إمكانية علم  تكشف بنحو   ة الثالثالواقع أن هذه الطرائق السينويّ 

 علم  ك يف صدد أن يقول: ملاذا يجب أن نثبت ما بعد الطبيعة ، والشيخ الرئيسامليتافيزيقا
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خر يف آ  عد الطبيعة عن طريق  واحد، وما هو سبيل تثبيته؟ وهو يجيب عن مسألة إمكان ما ب

آخر موضع  
1

: مع أن الوجود ليس جنساً كام نعلم، وال يطلق بالتساوي عىل األشياء التي 

يطلق عىل األمور عىل نحو التقديم والتأخري، بحيث  يطلق عليها، وذلك ألنّه معنى واحد  

 ،معنويٌّ  مشرتك  يطلق أوالً عىل الجوهر ثم عىل غريه، مع ذلك ألنّه معنى واحد، أي ألنّه 

بل ينبغي عليه أن يتكفل بالبحث يف الوجود،  واحد   تلحقه عوارض خاصة، وميكن لعلم  

 ة.مثالً يتكفل بالبحث حول كل األمور املتعلقة بالصحّ  كام أن الطّب 

، آخر، يتقسم إىل أجزاء أيضاً، شأنه شأن أي علم   أن ما عبد الطبيعة يعتقد ابن سينا

 وميكن رصد ثالثة أجزاء له:

 منه يبحث يف األسباب القصوى والسبب األول. جزء   - 1

 منه يبحث حول عوارض املوجود مبا هو موجود. وجزء   - 2

 .والجزء الثالث يبحث يف مبادئ العلوم الجزئية - 3

 :يف معرض إيضاح الجزء األول يقول الشيخ الرئيس

ألنها أسباب كل املوجودات  بعد الطبيعة فيامإن األسباب القصوى تبحث 

 ،معلوم موجود   كلَّ  نّ إاملعلولة من حيث وجودها، والسبب األول يبحث هنا من حيث 

لوم الجزئية يستفيض من السبب األول. أما مبادئ سائر الع معلوٌل  ،مبا هو موجود

فيها  ن البحثأ عام وباعتبارها أحواالً للوجود. أي  بعد الطبيعة عىل نحو   فيامفتبحث 

عىل  .بالشكل الذي يأخذها بنظر االعتبار قبل تخصيصها ملوضوع العلم الطبيعي

ض وهو من عوارض الوجود مبا هو مبدأ عدم التناق سبيل املثال تناقش ما بعد الطبيعة

 ، ويقال مثالً إن كلَّ ص هذا املبدأ ملوضوع الرياضياتخّص وجود. ولكن عندما ي  

 (.15 - 14إما مشارك أو مباين، فلن يعود البحث عنه بحثاً ميتافيزيقياً )ص  مقدار  

ومالك هذا  ،تقسيامً آخر لألمور التي تبحث يف ما بعد الطبيعة ويطرح الشيخ الرئيس

 يمّ ح الشيخ الرئيس ملاذا يسوضّ التقسيم عالقة هذه األمور باملادة. وخالل هذا التقسيم ي  

                                                        

 (.100. سبق أن أوردنا ترجمة هذه الفقرة )الفصل الرابع، النص املرتبط بالهامش رقم 35 - 34، ص 5، 1، ج إلهيات الشفاء. 1
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ة عىل أربعة يعبحث حولها يف ما بعد الطببحث وي  ما بعد الطبيعة علامً إلهياً. األمور التي ت  

 أقسام:

ىل اة، مثل ذات الواجب تعقات املاديّ أ متاماً عن املادة وعن التعلّ بعضها مرّب  - 1

 والعقول.

دم مها واملتقوبعضها مخالف للامدة، لكنه يخالط املادة يف مقام سبب املادة ومقوّ  - 2

 ماً له، مثل الصورة الجوهرية.ن املادة ليست مقوِّ أ عليها، والواقع 

. ىأخر  والبعض اآلخر قد يوجد أحياناً يف املادة وقد ال يوجد فيها يف أحيان   - 3

ى القول ة والوحدة. ولكن يتسنّ ليّ نفسه مثاالً عىل هذا القسم الثالث بالعِ  ويرضب ابن سينا

د، الوجود مبا هو وجو عرض عىل الثانية التي ت   ن األمور العامة واملعقوالت الفلسفيةبأ 

 ينبغي أن تدرج ضمن هذا القسم.

اليشء الذي من املهم جداً أن نعلمه بخصوص هذا القسم من حيث اإلدراك الصحيح 

فقط وفقط عن  ، هو أن وجود مثل هذه املعاين يف املادة ناجم  د الطبيعةعملاهية ما ب

بيعي، وليس عن الطبايع املشرتكة أو وجوداتها املطلقة كام يتصور ة وجودها الطخصوصيّ 

صدر املتألهني
1

نفسه طبيعتها املشرتكة مبا هي هي ال تحتاج  ، إذ كام يقول الشيخ الرئيس

 عاين هي يفتحقق يف املادة أيضاً. مثل هذه املتوجود املادة لتحققها، بالرغم من أنها 

 ة والوجودات غريللربط بني الوجودات املاديّ  الحقيقة، تبعاً للوجود وكالوجود، جرس  

ا العلية من عوارض الوجود مب نأخذ العلية هنا بنظر االعتبار: ألنّ  املادية. من باب التمثيل

 واملاديات تقليص مديات إطالق معناها عىل املحسوسات هو وجود، فال يستطيع أحد  

فقط، فمديات إطالق هذا املعنى يف الحقيقة يتسع باتساع مديات الوجود بالضبط، فإذا 

ة عىل الوجود املادي، وإذا كان الكالم عن ليّ كان الكالم حول الوجود املادي أطلقت العِ 

طلقت العلية عىل الوجود غري املادي. والتعذر الذي زعم البعض غري الوجود املادي أ  

 يف خصوص وضع الوجود واملعاين التابعة له، وإاّل  عن قرص فهم   جدوه هنا ناشئ  هم و أنّ 
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كل يف األمر. وميكننا أن نرضب الوحدة مثاالً، ف ر وال يوجد تقييدفال يوجد يف الحقيقة تعذّ 

ر ما هو موجود وكل ما يكون هو واحد، وهذا من عوارض الوجود مبا هو وجود، وتعذّ 

ه، يفيد وحدت معنّي   كموجود    أي يشء  ، ألن تعنّي وهميٌّ  ر  عىل األمور غري املادية تعذّ إطالقه 

 قول الشيخ الرئيس:  والوحدة هناك متواكبة دوماً مع الوجود. وعىل حدّ 

«نه واحداً هو هو بسبب تعيّ  يشء   كّل »، و «الواحد له أشد العالقة باملوجود»
1
. 

ام هو ك تشكييكٍّ  فاهيم التابعة للوجود تطلق بشكل  امل وثة نقطة أخرى هنا هي أن كل  

آخر إطالق هذه املفاهيم مثل مديات إطالقها تابعة  األمر بالنسبة للوجود نفسه. بتعبري  

 حسب ذلك اليشء. يشء   إلطالق الوجود. وهي مثل الوجود تطلق عىل كلِّ 

 للميتافيزيقا... تاريخ رؤية غري صائبة رؤية كانط - 3

للميتافيزيقا  وتصور ابن سينا ثنا عن تصور أرسطويف القسمني السابقني من هذا الفصل تحدّ 

أو ) يقاما هي امليتافيز ناً له موضوع معني وهوية مشخصة. وتبني هناكباعتبارها علامً متعيّ 

لنا  ها مع بعضهام. وتجىّل ها وإمكان  وما هو موضوعها، وكيف يرتابط منبت   (ما بعد الطبيعة

هذا التصور للميتافيزيقا يستبطن يف داخله، يف الحقيقة، طريقة بناء امليتافيزيقا ويف  أنّ 

 واضح  و  د  جيّ  ه بشكل  بويفتح با التصور   هذا ص  ح  الوقت ذاته كيفية إمكانها. وعندما مي  

 ها.امليتافيزيقا وإمكان   أيضاً بنية   ستتجىل

ته يف ، وجرت متابعج يف الفلسفة اإلسالميةضِّ ون   أ ستسيغمقابل هذا التصور الذي 

سادس يف نهايات القرن ال بايكون ، أطلق فرانسيساألكويني عىل يد توما ىالقرون الوسط

ا ، تصوراً للميتافيزيقا يختلف متاماً عن مفهومهللميالد عورش وبواكري القرن السابع عورش

 الشائع.
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 ة مبعناهامل يكن لفرانسيس بايكون أفكاره وأعامله املميزة يف مجال الفلسف

اطالعه حول  عىل سعة وعمق يشء يدّل  امليتافيزيقي، وليس يف كتاباته وآثاره الفلسفية

الفلسفات القدمية واملعارصة له
1
 

 ومع ذلك نراه يف تصنيفه للعلوم، يقسم الفلسفة أوالً إىل ثالثة أقسام:

 وموضوعها الله.، الفلسفة اإللهية - 1

 .، وموضوعها الطبيعةالفلسفة الطبيعية - 2

 ، وموضوعها اإلنسان.الفلسفة اإلنسانية - 3

وإىل جانب هذه األقسام الثالثة من الفلسفة، يطرح بايكون قسامً آخر من الفلسفة هو 

. وال يورد بايكون هذا القسم العلوم، إاّل وهو الفلسفة األوىل بني كلِّ األساس املشرتك 

ً قبل طرحه ألقسام الفلسفة،  ضمن تصنيفة ألنواع الفلسفة وأقسامها، إّنا يذكر عنه شيئا

فة عة عنها. والحقيقة هي أن الفلسها سائر العلوم املتفّر أغصان   ويعتربه أشبه بجذع شجرة  

من املبادئ واألصول املشرتكة بني كل العلوم مثل  عن مجموعة   األوىل عند بايكون عبارة  

ثالث متساويان فيام بينهام، أو فكرة أن ما يفعله الله  فكرة أن املقدارين املساويني ملقدار  

إىل األبد ال يضاف له يشء وال ينقص منه يشء. وال يناقش بايكون منشأ وأساس  ىسيبق

 ىدئ، وإىل جانب أنه يعترب بعض هذه األصول مبادئ للمنهج االستقرايئ، فهو ير هذه املبا

العارضة من الصفات النسبية و  ه يعترب طائفةً . كام أنّ ها حصيلة االستقراءها كلّ أنّ  دوريٍّ  بنحو  

يراها من مباحث فلسفته األوىل ،نظري التامثل وعدم التامثل واإلمكان
2

فالفلسفة . وهكذا 

األوىل عند بايكون ال تشرتك مع الفلسفة األوىل ألرسطو إاّل يف االسم، أما من حيث 

 «.الوجود مبا هو وجود»واملسائل املدروسة فال صلة لها بالبحث عن  ىاملحتو 

ف يف مقابل ، تقها هو نفسه اإللهيات الطبيعيةلدى بايكون، والتي ساّم  الفلسفة اإللهية

، وكان يقصد منها غالباً البحث حول وجود الله واإلميان به. أما الفلسفة نزلةاإللهيات امل  

 - 2، الفيزياء - 1انشداد، فقد اعتربها عىل قسمني:  اً إليها كّل ، والتي كان منشدّ الطبيعية

                                                        

 .21، ص وآثاره بايكون فرانسيسحياة . محسن جهانگريي، 1

 .69 - 67. م ن، ص 2
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افيزيقا عنده (. موضوع امليتأو ما وراء الطبيعة ،أو ما بعد الطبيعة ،امليتافيزياء )امليتافيزيقا

«الطبيعةف يف والغرض منها اكتشاف قوانني الطبيعة والترّص  ،صور األشياء»هو 
1

. كام 

 ع علمَ السياسة. ويوّز  - 2علم اإلنسان،  - 1إىل قسمني هام:  بايكون الفلسفة اإلنسانية

 .علم النفس - 2علم البدن،  - 1اإلنسان نفسه إىل صنفني هام: 

 يعدّ  رسطي للميتافيزيقا، والذياأل  باملرة من تقسيم بايكون املفهوم   ستبعد  وهكذا، ي  

 مل تكن البحوث وأشياء   موضوعه األول الوجود مبا هو وجود، وتطلق الفلسفة عىل أمور  

ن ل الفيلسوف العقيل األملاين كريستيا. وقد توصّ حولها من ضمن بحوث ما بعد الطبيعة

م( إىل نفس هذا التحول والتغيري 1754 - 1679) الذي عاش خالل عرص التنوير وولف

 تافيزيقااملي . أوالً اعترب وولفىأخر  ، ولكن بصورة  ن عىل خلفية معاداة األرسطيةالذي تكوّ 

قد ، فكام علمنا، يعتصه أرسطو موضوعها الذي شخّ فة النظرية، وبذلك غرّي للفلس معادلةً 

، أما من وجهة نظر مثالً ( هي قسيم الفلسفة الطبيعيةأرسطو أن امليتافيزيقا )الفلسفة اإللهية

ز اً مييّ لفرز، ويتسع موضوع امليتافيزيقا. ثانيواتفكيك وولف للميتافيزيقا فيزول هذا ال

زيقا العامة، أن موضوع امليتافي ىوولف بني امليتافيزيقا العامة وامليتافيزيقا الخاصة، وير 

أو األنطولوجيا يها أيضاً علم الوجودوالتي يسمّ 
2

، هو الوجود مبا هو وجود. بيد أن هذا 

عىل املفهوم األرسطي للميتافيزيقا مل يتجاوز حدود االسم فقط، ذلك أن  واإلبقاء اظالحف

 ،ة للميتافيزيقا هي أن تجعل املفاهيم واألصول املألوفةالوظيفة األصليّ  وولف اعتقد أنّ 

ر كلفل ممكن   متعلق   ميكن إطالقها عىل كّل  ةً ماً استنتاجيّ اأحك ،وضوح   فت بكلِّ التي عّر و 

متعلقات التفكري املمكنة(. وهكذا، مل تعد امليتافيزيقا بحثاً واقعياً حول الوجود مبا )كل 

حول األصول املألوفة. مل تعد ميتافيزيقا وولف تتحدث  صورية   د تعليمة  هو وجود، بل مجّر 

عن أحكام الوجود مبا هو وجود، وال تنبع من الوجود
3
. 

                                                        

 .77. م ن، ص 1

2. Ontology. 

تافيزيقا العامة عن املي عادًة تفكيك امليتافيزيقا : مع أنهم نسبوا إىل وولف. يقول كاپلستون21م(، ص  1968. كورت، امريش )3

 1622) برغواسمه كالو  ، فإن هذا التفكيك حصل من قبل ذلك عىل يد أحد أتباع ديكارتالخاصة، وبالنتيجة عن اإللهيات الطبيعية
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فلسفية: علم العامل أو الكون الخاصة إىل ثالثة علوم   امليتافيزيقا ويوزع وولف
1

، وعلم 

النفس
2

، واإللهيات الطبيعية
3

ً لعلم هذا الفيلسوف األملاين ص خصِّ ، وهكذا مل ي   مكانا

، ىخر أ  الوجود مبا هو وجود ال يف امليتافيزيقا العامة وال يف امليتافيزيقا الخاصة. من جهة  

حول  محضة   صورية   ، ألنّه اقترص عىل تعليمة  ه وولف علم وجود أو أنطولوجياما ساّم 

ودة لكل األشياء املوج بالعلل النهائية أو عالقة   األصول املألوفة، لذلك مل يكن له أي شأن  

جود الله فقط أن يثبت و  ات الطبيعية. وقد حاول يف اإللهيومنها الله باعتباره العلة األوىل

ولة أي محا ه مل يبدِ ، لكنّ الربهان الكوسمولوجي و عن طريق برهانني هام الربهان الوجودي

 هوت الربوتستانتياً مهامً يف الال إلثبات سائر التعاليم الدينية إثباتاً عقالنياً، وبذلك ترك تأثري 

 خالل القرن الثامن عورش للميالد.

. لقد يه(كام يسمّ  )أو علم الوجود العامة عند وولف ة امليتافيزيقالنعد اآلن إىل قضيّ 

، لذلك فمن أجل فهم قصده األصيل من علم برؤية اليبنتزكان يف هذا املضامر متأثراً 

من االطالع عىل بعض معتقدات اليبنتز وخصوصاً حول حقائق  ة ال بدّ امليتافيزيقا العامّ 

االستدالل
4
وحقائق الواقع 

5
 حقائق  الواقعِ الواقَع الفعيل  بنّي من وجهة نظر اليبنتز، ت   .

ءلألشيا
6

. وعليه فحقائق الواقع غري رضورية  
7
وميكن مخالفتها. أما حقائق االستدالل فهي  

نتز حسب رأي اليب -رضورية وال ميكن مخالفتها. والواقع هو أن رضورة حقائق االستدالل 

 عن اإلمكان الدائم ملوضوعاتها. تأثر عرّب ن حقائق االستدالل ت  أ تعني إمكانها الدائم، أي  -

                                                        

 ، وبعد ذلك استخدم جان بابتيست دواملontosophyدة مفر  ontology(، وقد كان يستخدم بدل مفردة Claubergم؛  1665 -

( Philosophia universalls« )الفلسفة العامة»( املدريس هذه املفردة يف كتابه Jean - Baptiste Duhamelم  1706 - 1624)

 إىل حكمة الوجود. ontosophy(. ميكن ترجمة مفردة 124، ص 6، ج تاريخ الفلسفة)

1. Cosmology 

2. Psychology 

3. Natural theology 

4. Truths of reasoning 

5. Truths of fact 

 .33، ص املينادولوجيا، . ليبنتس6

7. Contingent 
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عميقاً بهذا الجزء من فلسفة اليبنتز إىل درجة أنه قال: الفلسفة، مبعنى وولف تأثراً 

العلم باألشياء املمكنة من حيث هي »امليتافيزيقا العامة أو علم الوجود، عبارة عن 

«ممكنة
1

. اإلمكان من وجهة نظر فيلسوف  عقيلٍّ مثل وولف هو فقط مبعنى إمكان التفكري 

. والحقيقة هي أن موضوع ات من دون تناقض  أو إدراك املوضوع من دون تناقض  

امليتافيزيقا وعلم الوجود من وجهة نظره، مل يعد الوجود مبا هو وجود، بل هو مجرد 

األصول األوىل للمعرفة، األصول التي ميكن الحصول منها عىل قواعد ميكن مبساعدتها 

ني يف كن. وهذا يعوغري مم متناقض   نفساينٍّ  ىمحتو  وأيّ  نفساين ممكن   ىتعيني أي محتو 

الواقع  عىل الواقع وهو الذي يقونن الحقيقة كام هو الحال يف فلسفة اليبنتز أن الفكر متقدم  

ل ، بالسايكولوجي أو املمكنَ  هوجود وفقاً لرأيه ال يعني املمكنَ « املمكن»ده، ألن ويقعّ 

وله اعتباره العيني بصورة  عىل العكس، مبعنى ذلك اليشء الرضوري من حيث املفهوم

متقدمة عىل كل موجود، ألنّه يتوفر عىل عنرصي الرضورة وكلية الفكر، وهذا يف الواقع 

 مبعنى التوفر عىل االعتبار العيني.

الثة حول موضوع الفلسفة بث ه  ه رؤيتَ من التالمذة. وقد فرس تالمذت   الكثريَ  ج وولفخّر 

 أشكال كلية:

 .كيّل  هو الوجود عىل نحو   هم إىل أن موضوع امليتافيزيقاذهب بعض - 1

هي العلم باملوجودات غري املادية  آخر إىل أن امليتافيزيقا فريق   بوذه - 2

 )املجردات(.

عرفة علم باألصول األوىل للمهي ال إن امليتافيزيقا :والفريق الثالث هم الذين قالوا - 3

علم . مل تعد امليتافيزيقا الىالعلوم األخر  تق منها أصول كّل ش، األصول التي تالبورشية

 .بالوجود مبا هو وجود، بل العلم بأصول املعرفة البورشية

                                                        

 .123، م ن، ص كاپلستون؛ راجع: 606م(، ص  1984) . نورمن كمپ اسميث1
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للقارئ لحد اآلن، فإن هذا التبديل يف املصطلحات ويف مفهوم  -رمبا  -كام قد تبني 

  بجانب  عىل الواقع ويقونن الواقع، متأثرة غالباً  ، والرؤية القائلة بأن الذهن متقدم  امليتافيزيقا

 ة.يه النزعة الفطريّ نسمّ  من فلسفة اليبنتز

نتسمارتني كنو هام  وولفمن تالمذة ثنان اينتمي 
1
م( والكساندر 1751 - 1713) 

باومغارتن غوتليب
2
م( إىل الفريق الثالث. وقد كان األول أستاذاً لكانط 1762 - 1714) 

س دّر  . والثايننيوتن يف دراسة فيزياء ، وهو الذي أثار رغبة كانطيف جامعة كونيغسربغ

 أستاذاً عادياً للمنطق نّي م عندما ع  1770منذ شهر مارس « امليتافيزيقا»ه كانط كتابَ 

سنة من صدور الطبعة  15م، أي بعد 1796وإىل سنة  وامليتافيزيقا يف جامعة كونيغسربغ

م كانط م. لقد تعلّ 1781يف سنة « نقد العقل املحض»اب كانط املعروف تاألوىل لك

واقع وتقنني م الذهن عىل الاألسايس هو تقدّ  ه  الثالث ملوضوع امليتافيزيقا، وعنرص   التفسريَ 

، واستساغه برضا خاطر. لهذين هذين من تلميذي وولف د  جيّ  مه بشكل  للواقع، تعلّ الذهن 

من حيث هذا التأثري الذي تركاه عىل كانط كبريةً  التلميذين من تالمذة وولف أهميةً 
3

، ألن 

 (لذهن )= العقل الفاهمةومبادئ كّل العلوم من ا استخراج أصول ومبادئ املعرفة البورشية

قيقة وضوح، هو يف الح امليتافيزيقا عليه بكلِّ  فقط، وهو ما قرص هذان الشخصان موضوعَ 

 علم يف له كانط بعد ذلك باسمه تحت عنوان الوضع الكوپرنيكويسذلك اليشء الذي سجّ 

 املعرفة، عىل النحو اآليت:

الفرتاض هذا ا ها متطابقة مع األشياء، بيد أن  ض لحد اآلن أن تكون معرفتنا كلّ رت كان املف

اسطة بو  يلٍّ بْ قَ  املساعي لتوسيع معرفتنا حول األشياء عن طريق إقامة يشء   أفشل كل  

ب ما لو كان ينبغي عىل األشياء أن تطابق نفسها مع املفاهيم حولها. لذلك علينا أن نجّر 

 ؟والحال هذه أن نحقق نجاحات أكرث فيام يتعلق بوظائف امليتافيزيقامعرفتنا، هل ميكن 

                                                        

1. Martin Knutzen 

2. Alexander Gottlibe Baumgarten 

أهم « الجاملعلم »مثالً يعترب كاپلستون كتابته لكتاب  هذه األهمية، وحول باومغارتن . ليس من الواضح ملاذا يتجاهل كاپلستون3

 (.131، ص 6، ج تاريخ الفلسفة) من عالقاته مع كانط
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 ة  بليّ ق أفضل، أي مع فكرة أنه ميكن التوفر عىل معرفة   هذا سيتطابق مع املطلوب بصورة  

سابق ومتقدم عىل إعطاء األشياء لنا   شيئاً من األشياء بنحو  حول األشياء، معرفة تعنّي 

مامنا. وعليه، يجب علينا بالضبط السري عىل خطوط الفرضيّة األوىل ووضعها أ 

لكوپرنيكوس
1
. 

الطعم الحقيقي لهذه الجمالت التي كتبها ناقد،  واحدة   إذا تذوق شخص  ولو ملرة  

 - بسوابق هذه األفكار يف الكتابات املعرفية ألسالف كانط رشيطة أن ال يكون عىل علم  

وال يعرف شيئاً عن خلفية ظهور  -من األنحاء يف نفس هذه الجمالت  بنحو   وهو ما يتجىل

هذه الجمالت، ويكون جاهالً يف الوقت نفسه للحظوة والقبول غري املعريف الذي كان من 

أن ال أخفي مشاعري عن القارئ، لوجب أن أقول( إنه من املستبعد أن  نصيبها )لو أردت  

ال يصاب هذا الشخص بالغثيان
2

والً سياق جمالته )الحظوا: كان املفرتض لحد اآلن . فأ 

 قكانط نفسه هو الذي بدأ تغيري مكان املطابِ أن ...( بالشكل الذي يريد أن يوحي لنا وكأنّ 

ا عندما نواجه هذا الكالم، نطلع من بعض نتائجه نق أحدهام مكان اآلخر. والحال أنّ واملطابَ 

ل تحوّ  ور وانتورش إىل أنطوت الحديثة يف الفلسفة الغربية طويلة   دد  ظهر قبل م   عىل يشء  

د كان يف ق. لاة امليتافيزيقيملاه كانط املبارشين إىل تبيني   فوأسال  اليبنتزيد أخرياً عىل 

ن للميتافيزيقا مثل كريستيان تومازيوسو مناهض راد  فنط الثقافية أ حياة كا
3
 (1655 - 1725 

، ولفو  ة مثل اليبنتز وفالفرصة واستخدم ذلك، خالفاً لفالسكانط م(، لذلك فقد انتهز 

نبته هو رية ونعتقد أن ميه النزعة الفطملناهضة امليتافيزيقا. وذلك اليشء هو نفسه ما نسمّ 

بوالً لديه اسمه النزعة الفطرية مق باطل   مسبق   مل يكن افرتاض   والفلسفة الغربية الحديثة. ل

هذا سيتطابق مع املطلوب بصورة »فهل كان سيستطيع كتابة تلك الجمالت ويعلن أن 

شيئاً من  تعني حول األشياء، معرفة   قبلية   ه ميكن التوفر عىل معرفة  أفضل، أي مع فكرة أنّ 

                                                        

 .Bxviم(،  1933) . كانط1

القدر املتيقن منه هو أن كل من ذاق طعم النقد ملرة واحدة سيبقى ». يقول هناك 222، ص التمهيدات، . قارن ذلك مع كانط2

 «.من ترهات الجزمينيدامئاً يصاب بالغثيان 

3. Christian Thomasius 
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لنا ووضعها أمامنا ]أي إعطائها لنا من  ءعىل إعطاء األشيا ومتقدم   سابق   األشياء، بنحو  

كيد، وحتى أ حتميٌّ  ة بالنسبة لكانط مبدأ  النزعة الفطريّ [«. الخارج يف عملية اإلدراك الحيس

 مقبوالً ورضورياً من هذه الزاوية، مبعنى هذا التبديل واالنقالب يف املطابقة إّنا يراه كانط

 أنه يعتقد بأنه لو تقرر أن يتطابق ذهننا مع واقع األشياء فلن تكون لدينا والحال هذه معرفةً 

قت ا إذا تطابغري ممكنة. أمّ  حالة   قبلية   حول هذه األشياء، وعدم التوفر عىل معرفة   قبليةً 

 أن نفهم كيف ميكننا أن نتوفر عىل معرفة   األشياء مع أذهاننا، فسيكون من السهل عندئذ

 (:Bxviiبشأنها. لنقرأ معاً ) قبلية  

إذا وجب أن يتطابق الشهود مع طبيعة األشياء، فلن أستطيع أن أفهم كيف أستطيع 

قبيل. أما إذا وجب أن تتطابق األشياء )باعتبارها  أن أعلم شيئاً حول األشياء بنحو  

يف فهم مثل هذا  الشهود عندنا، فال أجد مشكلةً  متعلقات الحواس( مع طبيعة ملكة

 اإلمكان.

عنى الفني امل بقي طوال عمره فيلسوفاً عقلياً بكّل  أن كانط ميكن االستنتاج بسهولة  

وقد كان الحق مع أمثال اديكس، الحديثة الفلسفة الغربية للكلمة يف تراث
1

، وأردمان
2
 ،

ايهينغرفو 
3
الذين خالفوا رأي أمثال فيرش 

4
، وذهبوا إىل أن كانط مل يكن يف أي فتة من 

فتات حياته فيلسوفاً تجريبيّاً 
5
. 

أن هذا التفسري الثالث للميتافيزيقا، بالصيغة التي يصوغه هو بها، الشكل  كانط ىير 

تافيزيقا عرضوا تفسرياً آخر للمي شاهدنا أن تالمذة وولف ناكن للميتافيزيقا. لكنالوحيد املم

وال  .إن املوجودات غري املادية هي موضوع امليتافيزيقا :هو التفسري الثاين الذي يقول

ري األول عذراً طبقاً للتفسه اعتربه هذه املرة متيعدم كانط الفائدة من هذا التفسري أيضاً، لكنّ 

                                                        

1. Adickes 

2. B. Erdman 

3. Vaihinger 

4. K. Fischer 

 والنص املتعلق به. 1، الهامش رقم 601م(، ص  1984) . راجع: نورمن كمپ اسميث5
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ا ن امليتافيزيقا غري ممكنة، فقصده هو امليتافيزيقأ وحسب صياغته هو له. إذن، عندما يقول 

 باملعنى الثاين.

 والحقيقة هي أن التفسري الثاين كام سيالحظ القارئ بنفسه انبثق من قلب امليتافيزيقا

سفية: علم فل وكام مّر بنا فإن امليتافيزيقا الخاصة تنتج ثالثة علوم   .الخاصة عند وولف

هذه  موضوع كّل  أنّ  ، واإللهيات الطبيعية )العلم بالله(. يعتقد كانط، وعلم النفسالكون

ات من هذه الفلسف حدة  وا كل   الفلسفات الثالث يقع خارج نطاق املحسوسات، مبعنى أنّ 

متعال تتعامل مع تصور  
1
وتعمل عىل دراسته والتحقيق فيه. ومراد كانط من التصور هنا  

 واضح متاماً:

ة أن متنح أي للعقل ال ميكن للتجربة الحسيّ  رضوري   مرادي من التصور مفهومٌ 

 (.B  =327 A 383له ) مناظر   ق  متعل  

متعالياً. التصورات هي مفاهيم العقل  التصورَ  ي كانطولهذا السبب تحديداً يسمّ 

ل أو أربعة أو حاص نه يوجد يف كتاب كانط النقدي من كل يشء ثالثة أنواع  إ . حيث املحض

ة أو ا ثالثإمّ ستكون عنده  مسبقاً أن عدد تصورات العقل ، فمن البنّي 2رضب ثالثة يف أربعة

                                                        

1. Transcendental idea 

نسلط الضوء عىل ّنوذج واحد منها.  للتأكيد عىل أهمية ومطلوبية هذه األعداد عند كانط. مع أن القارئ نفسه يعلم ذلك، ولكن 2

 يقّسم ذا يف حني. ه، و الحكم االنفصايل، و الحكم الورشطييقسم كانط الحكم من حيث النسبة إىل ثالثة أقسام: الحكم الحميل

(، Lambert(، والمربت )Reimarus) (، و رامياروسBaumeister) (، و باوميسرتMeier) ، و مري، وباومغارتنكل من وولف

  ييل:يقّسمون كلهم األحكاَم، مع قليل من االختالف فيام بينهم، كام

 أحكام مركبة ربطية - 1( ومركبة. واملركبة تنقسم إىل ثالثة أقسام هي: Categoricalتنقسم األحكام إىل بسيطة = حملية )

(Copulative .أي حكم حميل بأكرث من موضوع واحد أو بأكرث من محمول واحد ،)إتصالية  أحكام مركبة رشطية - 2

(Hypothetical .)3 - أحكام مركبة انفصالية (Disjunctive.) 

الورشطية  كبة واألحكامواملر  يحذف الحكم الربطي، وهو بتجاهله للفرق بني األحكام البسيطة أن كانط يعتقد نورمن كمپ اسميث

(conditional وغري الورشطية )- قية من يحاول إدراج األنواع الثالثة املتب - وحتى وولف والتي جرى التمييز بينها يف آثار رامياروس

انط مل يسبق أن ج معْت هذه األنواع ويتابع كمپ اسميث قائالً إنه قبل هذا الفعل الذي قام به ك«. النسبة»األحكام تحت عنوان 

الثالثة من األحكام يف مكان واحد أبداً تحت أي عنوان مبا يف ذلك عنوان النسبة. وليس من الواضح ملاذا تجاهل كانط الفوارق 

ان أساساً  ت عّد األحكام الربطية يف الحسبوغري الورشطية، وملاذا مل املذكورة بني األحكام البسيطة واملركبة، وبني األحكام الورشطية

ط مثل ويف منطق عرص كان بخالف األحكام الورشطية اإلتصالية. معيار كانط هنا شخيص متاماً، وال يوجد يف املنطق الكالسييك

ل هذا. وحتى لو تعني هذا املعيار فال ميكن هذا اليشء. واألغرب من ذلك أنه مل يأت بعد كانط أي عامل منطق اتبع معياره املجهو 
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إن عدد تصورات العقل هو ثالثة. بل ويستدل  :عورش تصوراً. يقول كانط يأربعة أو إثن

(: النسب التي توجد يف كل B  =334 A 391إلثبات هذا العدد بأن هذا هو حاصله )

متثالتنا
1
 بالنسبة إىل األشياء.  - 2بالنسبة إىل الذهن،  - 1عبارة عن:  

 ثم يتابع قائالً:

مثالت التي نسب الت التقسيم األصيل، فستكون كّل ة مع بنا التقسيامت الفرعيّ إذا ركّ

بالنسبة إىل الذهن.  - 1نستطيع أن نصنع عىل أساسها مفهوماً أو تصوراً، ثالث نسب: 

 بشكل   يشء   بالنسبة إىل كل   - 3بالنسبة إىل كرثة اليشء يف مضامر الظاهريات.  - 2

 .كيلي 

مثالت، يل مع الوحدة الرتكيبية للتك ن كل املفاهيم املحضة ترتبط بشكل  أ ويقول بعدها 

( فرتتبط مع الوحدة الرتكيبية غري أما املفاهيم املحضة للعقل )التصورات املتعالية

من التصورات املتعالية ض كّل  . وعليه، ميكن ترتيبكيلّ  املورشوطة لكل الورشوط بشكل  

ثالث طبقات: تشمل الطبقة األوىل الوحدة املطلقة للذهن املفكر، وتشمل الطبقة الثانية 

الوحدة املطلقة )غري املورشوطة( ملجموعة من رشوط الظاهريات، وتشمل الطبقة الثالثة 

كر ن الذهن املفأ  . عندها يقول كانطكيلّ  الوحدة املطلقة لورشط كل متعلقات الفكر بنحو  

، واليشء الذي الظاهريات هو موضوع علم الكون ، ومجموع كّل هو موضوع علم النفس

ما ميكن التفكري فيه )أي وجود كل الوجودات( هو  إلمكان كّل  رشط   ىيف داخله أرق يضمّ 

 العلم بالله(: - اإللهيات الطبيعيةموضوع الالهوت الطبيعي )

                                                        

لمه معيار بحثه منوط بع»العثور عىل أثر له يف أي مصدر من مصادر املنطق األرسطي والكالسييك. وإذن، ميكن القول فقط إن 

سابقة . ويرصح يف الصفة ال193م(، ص  1984راجع: نورمن كمپ اسميث )«. القبيل مبقوالت خاصة كان هو متشوقاً الكتشافها

( بأن التقسيامت التي يوجدها كانط يف األحكام من حيث الكمية والكيفية والجهة ال تنتمي باملرة لدائرة املنطق الصوري 192)

 والرسمي بل تخرج عن نطاقه، والدراسة الدقيقة لجدول تقسيامت األحكام ومقارنته بجدول املقوالت، تدل عىل أنه قد أعاد ترتيب

مقولة(، مام يدل عىل أن هذا الجدول مصطنع ومفتعل  12األحكام مرات عديدة من أجل استنتاج العدد املطلوب ملقوالته )جدول 

 بدرجة كبرية. كان هذا ّنوذجاً الصطناع ومن عندية كل األعداد يف كتاب كانط.

1. Representations 
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 التصور  لتعليمة  متعالية  هي تعليمة النفس )علم النفس وهكذا ي ِعد  العقل  املحض  

التعقيل
1

التعقيل )علم الكون املتعايل (، ولـ علِم الكون
2

 (، وأخرياً للمعرفة املتعالية

بالله )علم الله التعقيل
3
)
4
. 

هذا توصيف الفت وبليغ جداً.  اسميث الستدالل كانط پالتوصيف الذي يقدمه كم

 يقول:

 .ىاألسلوب املعامري ترك تأثريه الكاريث مرة أخر 

ن عن طريقة وصوله م -بسبب نقص استدالله نقصاً واضحاً  -غري راض  ه  وكانط نفس  

اضحة إىل و  وهشاشته استداللهنقص نسبتني إىل ثالث نسب، ومنها إىل ثالثة مواضيع. 

ضح يتّ س ،كامل وعند إيضاح الفكرة بشكل   ،( بأنه يف املستقبلA 335فوراً ) د  عِ درجة أنه يَ 

إىل هذه  ةة واالنفصاليّ ة والورشطيّ طريق القياسات الثالثة الحمليّ كيف ينتقل العقل عن 

ة عنديّ  نها منأ املواضيع الثالثة. بيد أن استدالالته الالحقة أيضاً لها نفس هذه السمة، أي 

وال تعكس إاّل محاوالته الداخلية للعثور عىل ثالثة موضوعات غري مادية لثالثة فروع من 

 الفلسفة.

أفضل عن اضطرابه يف  فصح بصورة  ( ي  B 395لـ ) ذي يكتبه كانطالهامش العجيب ال

نقد العقل »هذا الخصوص. يكتب يف هذا الهامش الذي أضافه يف الطبعة الثانية من 

ثرة مام يدل عىل استمرار اضطرابه يف هذا الخصوص لسبعة أعوام، وأنه  ،«املحض

 تفكريه طوال هذه األعوام السبعة:

املوضوع الحقيقي للميتافيزيقا يف بحوثها هو ثالثة تصورات  فقط: الله، والحرية، 

والخلود
5
وهي مرتابطة  مع بعضها إىل درجة أنّه عندما يرتكّب املفهوم الثاين مع املفهوم  - 

تناوله آخر قد ي رضورية. أي موضوع   إىل املفهوم الثالث كنتيجة   ااألول فيجب أن يفضي

                                                        
1. Psychological rationalis 

2. Rationalis cosmologica 

3. Theologia rationalis 

4 .2 - 391 B  =5 - 334 A. 

 نفسه، كام أن التأكيدات اآلتية يف ترجمة هذه الفقرة من كانط أيضاً. . التأكيد عىل هذه الكلامت الثالثة من كانط5
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لخدمة الوصول إىل هذه التصورات وتكريس حقيقتها. إنه يحتاج  أداة   ىهذا العلم ليس سو 

هذه التصورات   يف. التبرّص بل لتجاوز الطبيعة إىل هذه التصورات ال بقصد العلم الطبيعي

لعلم بالله( واألخالق، والدين أيضاً عن طريق توحيد الالهوت يجب أن يجعل الالهوت )ا

 وجامع   كامل   أهداف وجودنا، يجب أن يجعلها جميعاً بشكل   ىواألخالق، وبالنتيجة أسم

. يف االستعراض املنظم لهذه التصورات، سيكون النظام املذكور، لقوة العقل النظري تابعةً 

 بي، هو األنسب. أما يف البحث الذي ينبغي أن يتقدم عليه بالرضورة فإنّ أي النظام الرتكي

نا من أن نالستكامل خطتنا، فهو ميكّ  النظام التحلييل، أي النظام املعكوس أكرث مقبوليةً 

 فنسري من تعليمة النفس إىل تعليمة العامل، -نبدأ مام نحصل عليه من التجربة املبارشة 

 ومنهام إىل معرفة الله.

نظرته و  ليس اعتباطاً أنه من بني الذين كتبوا بحوثاً أو دراسات أو كتباً حول كانطو 

 إىل أن   من وجهة نظره، ذهب فريق   للميتافيزيقا، عندما أرادوا تشخيص موضوع امليتافيزيقا

فس والحرية والله. مل تكن ه النآخر إنّ  هذا املوضوع هو النفس والعامل والله، وقال فريق  

 د إلفات نظره إىلغايتنا من عرض الرتجمة الدقيقة لذلك الهامش عىل القارئ الكريم مجّر 

من  ة  كثري  اضطراب كانط، ولو كانت تلك فقط غايتنا لكان من السهل استعراض فقرات  

جاناثان بنتكتابه الذي يقول عنه 
1
 وجد يف كل  »نه إ و « باألخطاء والغموض ءٌ ميل»إنه  

«منه تقريباً خطأ صفحة  
2

أن نهض بها عىل  كمپ اسميث نورمنـ ، وهي العملية التي سبق ل

ا غايتنا من ذلك أن يتأمل القارئ ، إّنّ «نقد العقل املحض»أحسن وجه يف رشحه املهم لـ 

 يف كيفية إلغاء العامل من موضوعات امليتافيزيقا الثالث. العامل باعتباره مجموع كلِّ  العزيز

اعتباري، وهذا يعني خروج  بل هو أمر   - لله والنفساخالف ب -الظواهر ليس أمراً حقيقياً 

                                                        

1. Jonathan Bennet 

، وقراءته ميكن أن تكون «نقد العقل املحض». كتاب بنت ذو املجلدين رشح وتقييم نقدي لكتاب viiiم(، ص  1966. بنت )2

 ، وقد يضطرون بسبب غياب املجالس واألروقة العلميةمفيدة لطلبتنا الجامعيني اململوءة أسامعهم بالدعاية واإلعالم بشأن كانط

يف  أو النزعة الكانطية الجزمية خلقت ى املائتني لوفاة كانط. إن الجزمية الكانطيةالنقدية إىل املشاركة مثالً يف احتفال الذكر  -

 منذ مدة من الزمن أجواء قمعية قبيحة حول هذا الرجل. والذين يعتقدون أن باملستطاع نقد ودراسة الفلسفة النقدية أوساطنا الفلسفية

 لكانط من زوايا وجهات مختلفة مل ينهضوا بهذه املهمة لحد اآلن عىل اإلطالق.
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 نالعامل عن نطاق املوضوعات غري الجسامنية للميتافيزيقا، والذي اعتربه الفريق الثاين م

ن موضوع أ رشطاً ملوضوع امليتافيزيقا. أساس رأي كانط هو أن يقول  اح وولفرشّ 

 املحسوسة، وعليه ليس من الجائز أن يستخدم العقل   امليتافيزيقا يتجاوز نطاق الطبيعة

بوصفها  ةًر متعذّ  الفاهمة بشأن هذه املوضوعات، وهكذا ستكون امليتافيزيقا ممتنعةً  مفاهيمَ 

 ربعةَ أ وغري علنيٍّ  ف  مغلّ  ر للميتافيزيقا بشكل  العلم باملجردات. والحقيقة أن كانط قرّ 

دافع ب - ل العقَل من القياس، حتى يوِص  موضوعات، ولكن ألنّه مل يكن يعرف أربعة أنواع  

عن طريق واحد  من هذه القياسات إىل أحد تلك  -حة الفارعة املطامح املجنّ 

 ال -من بني تلك املوضوعات الثالثة األوىل  -أخرى ألن العامل  ومن جهة   املوضوعات،

ألحد تلكم القياسات الثالثة، لذلك  جوهراً مجرداً وذاتاً )نومن( هي نتيجة   د  عَ ميكنه أن ي  

العامل. ولذلك سار الباحثون يف هذا الخصوص يف  محّل  يضطر أحياناً إىل إحالل الحرية

إن  «:قل املحضنقد الع»ـ يف روايته ل لستونپطريقني مختلفني. عىل سبيل املثال يقول كا

العامل، الثالثة: النفس، و  موضوع امليتافيزيقا من وجهة نظر كانط هو التصورات املتعالية

والله. بينام يقول مايكل. جي. لوكس
1
«امليتافيزيقا، مدخل معارص»يف كتاب  

2
: إن كانط 

كان يعتقد أن امليتافيزيقا تحاول اإلجابة عن األسئلة واملسائل املطروحة والقامئة حول 

 .، ووجود الله، وحرية اإلرادةالنفس خلود

 :إىل مفهومني من امليتافيزيقا ل كانطوهكذا توصّ 

أستاذ و  ، والذي عرضه أمثال باومغارتنما كان حصيلة التفسري الثالث لتعاليم وولف -1

كنوتسن، واستساغه كانط وطوره بوصفه ميتافيزيقا مقبولة وممكنة، وأطلق عليه اسم  كانط

 النقدية. امليتافيزيقا

، يديةميتافيزيقا تقل -وهو عىل خطأ  - ما كان ثرة التفسري الثاين، واعتربه كانط -2

 ه يضع هذين املفهومني أحدهام ضد اآلخر، مبعنى أنّ ره. والواقع أنّ إثبات تعذّ وحاول 

يعني السعي العقالين للعثور عىل إجابات املسائل  ر امليتافيزيقاالسعي إلثبات تعذّ 

                                                        

1. Michael J. Loux 

 .7م(، ص  2002. لوكس )2
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املتعلقة بالواقعيات غري الجسامنية، والتي يعتربها كانط ملكة علوم قد انقىض زمنها، 

رنها بالهكوباويقا
1

، وهي يف الوقت نفسه ميتافيزيقاه النقدية. وامليتافيزيقا بهذا املعنى 

 لتشخيص أعم سامت وخصوصيات الفكر والتجربة البورشيني. األخري عبارة عن محاولة  

وبني  ةديّ ره باعتباره ميتافيزيقا تقليتكريس تعذّ  كم هو الفرق بني ما يحاول كانط وواضح  

 ة بوصفها العلم بالوجود مبا هو وجود. يدل كتاب كانط عىلة الواقعيّ التقليديّ  امليتافيزيقا

علم بالوجود ك )امليتافيزيقا الحقيقيّة عن هذه الثانية ر غري صحيح  ه مل يكن له حتى تصوّ أنّ 

ة امليتافيزيقا بوصفها علامً بالوجود ، بل كان غارقاً يف ظلامت جهله بهويّ ود(مبا هو وج

ة وصنعته أيضاً مبا هو وجود، لذلك راح يهاجم شبحاً صنعه أسالفه ذوو النزعة الفطريّ 

من  ّن كل  أ  خلفيّته وسوابقه الثقافية. وبذلك فقد كرّس عن غري قصد  مقولة صدر املتألهني

يجهل بالوجود فسوف يرسي جهله إىل أمهات املسائل الفلسفية
2

. ومن املعروف أي 

ترهات  سيطلقها مثل هذا الشخص إذا أراد بدل تعلّم املسائل الفلسفية تعلامً صحيحاً أن 

الذين بذلوا مساعي عقلية ألجل معالجة مسائل امليتافيزيقا األصيلة، وأن  كل   يهاجم فجأةً 

يوّجه اإلهانات لهم جميعاً بسبب جهله باملهمة الرئيسيّة امللقاة عىل عاتقهم
3

. أو إذا أراد 

 إفساح مجال  لإلميان فإّن عمله هذا سينقلب إحياًء لإللحاد بطريقة  جديدة.

للميتافيزيقا وتقليص حدودها إىل مستوى السعي لتشخيص أعّم  إّن ّنط نظرة كانط

خصوصيات الفكر والتجربة البورشيني هو مصدر كّل ألوان الشك املعريف الحديث، 

وجهله بالهويّة األصليّة للميتافيزيقا وتصوره الغامض عنها باعتبارها علامً باألمور 

املاورائية
4
حاولته إقحام اإلميان بوجود الله فقط رها كعلم، وبالتايل موتأكيده عىل تعذّ  

                                                        

 .A viiiم(،  1933) . كانط1

 .4. املشاعر، ص 2

يف أية مناسبة، ويطلق حولهم كالماً فيه إهانات )راجع مثالً: هذا  يبدي عدم احرتامه لرجال ما بعد الطبيعة . من املؤكد أن كانط3

الوسيلة الوحيدة لتحايش الوهم »( إن أصوله هي 130)ص  التمهيدات(. ويكتب يف موضع آخر من 41الفصل، الهامش رقم 

تافيزيقا دامئاً، ودفعهم إىل محاوالت تشبه محاوالت األطفال يف القبض عىل التعايل الذي خدع املتعاطني باملي املتعايل أو توهم

 «.فقاعات الصابون

4. Supernatural 
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منشأ الالدينية  ت كلّهاهو نطاق الشعور بالواجب األخالقي، كان غامض   ضمن نطاق  

، ويضعون أنفسهم يف مواضع وصوب   حدب   الحديثة عند الذين يراجعونه دامئاً من كلِّ 

 - ةالنظرة الكانطيالسبب األهم لظهور  ينظرون فيها لألمور من زاويته ومنظاره. والواقع أنّ 

افيزيقا. اها العقليون فيام يتعلق بامليتة التي تبنّ هو الرؤية الشديدة االنتزاعيّ  -كام هو معلوم 

ذه الرؤية ن الرئيس لههي املكوِّ  واليبنتز مثل ديكارت النزعة الفطرية لفالسفة   ونعتقد أنّ 

 أكرث تطوراً هو األمر القبيل. كان ىوالتي ظهرت بعد ذلك عند كانط تحت مسمّ  االنتزاعية،

أي « جاء به من العقل املحض»ميتافيزيقيٍّ إّّنا يعرض شيئاً  أي فيلسوف   كانط يتصور أن  

أنّه من مخلوقات العقل املحض
1

. وكالمه هذا يف الواقع اعرتاض عىل أسالفه الفطريني 

لعقليني نظري ديكارت واليبنتز ووولف. وهذا االعرتاض يف الحقيقة ليس عىل أصل وا

 ر  كانط قد سبقهم جميعاً من هذه الناحية، بل ألنهم بذلوا من دون مرّب  ة، ألنّ النزعة الفطريّ 

خارج نطاق عامل  حول العامل، وخصوصاً حول موجودات   محاوالت لكسب معرفة  

العقل املحض نفسه ومنه فقط. وهذا هو اليشء غري املحسوسات، حاولوا كسبها من 

ر حسب رأي كانط. فمن وجهة نظره كان الخطأ الذي وقع فيه أسالفه املمكن أو املتعذّ 

صيد ر  العقليون أنهم اعتربوا العقل املحض يف نفسه مصدراً لبعض املعارف، والحال أنّ 

ه كانط يوهو الرصيد الذي يسمّ العقل املحض، الذي آمن به كانط أكرث من أسالفه العقليني، 

، ال يفيض إىل إنتاج املعرفة إاّل وفقط إاّل إذا اجتمع مع معطيات األصول واملفاهيم القبلية

 الشهود الحيس. املعرفة تحصل من اجتامع هذين، أي معطيات العقل املحض من جهة  

عرفة سوف لن ميكن إطالقها . بيد أن مثل هذه املىأخر  ومعطيات الشهود الحيس من جهة  

 ،إاّل عىل الظواهر الحسية. ومن هذه التعليمة بالتحديد ينتج امتناع حصول علم امليتافيزيقا

 فهي ما وراء الحس. ،أي العلم باألمور التي ال ميتد إليها الحس

لديني. عىل والقد كان لهذه التعليمة يف املستقبل نتيجتان عىل الصعيدين املعريف 

الصعيد املعريف، وخصوصاً يف الحقبة املعارصة أفضت إىل مفاهيم من قبيل اإلطار 

                                                        

 .114، ص التمهيدات. 1
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املفهومي
1

، والشاكلة املفهوميّة
2

، واألطر اللغوية، وأحياناً أّناط الحياة
3

، والنظم 

الفكرية
4

، وأساليب الكالم
56

، وانتقلت عن طريق مثل هذه املفاهيم إىل صور  جديدة  من 

ؤيدون الدور الذين ي والتشكيكيّة يف مختلف املجاالت املعرفية. يقول الفالسفةالنسبيّة 

 املعريف ملثل هذه املفاهيم يف امليادين املختلفة أن التصور الذي نحمله لنمط كينونة

األشياء ووجودها متأثر  أشّد التأثّر بهذه األطر واألشكال، وعليه فهذا التصور هو يف الحقيقة 

نية حول ب -عىل أساس تلك األطر واألشكال  -القصة التي يختلقها ويرويها األشخاص 

العامل. بعض الذين يحملون هذه العقيدة يف الوقت الحارض يذهبون، نتيجة التطرف فيها، 

مجرد مفهوم اليشء مبعزل  عن الشاكلة املفهوميّة التي نصوغ تصوراتنا  حتى إىل أنّ 

بواسطتها، هو مفهوم  متناقض  وغري منسجم  مع ذاته
7

. طبعاً من الواضح أن  طرح هذا 

ل مفهوم نفسه حو  التناقض هو يف الواقع إماطة  للثام عن التناقض الكامن يف تعاليم كانط

الحق مع الذين يطرحون هذا التناقض، ألن القول بحصول املعرفة عىل اليشء يف نفسه. 

ة التي ينادي بها كانط، سيؤدي يقيناً إىل أساس نوع كفاءة املفاهيم واألصول الفطريّ 

كانط مل يكن واعياً ومتفطناً لهذا التناقض. هذه  التناقض املعريف. وليس من املعلوم أنّ 

 ركانط، ألنّه كان قد حاول أن يدلل عىل أنه بالرغم من تعذّ النتيجة الجديدة مبثابة اإلخفاق ل

 ت فيزياء. وقد كانوقطعيٌّ  ممكن   العلم الطبيعي باملعنى الذي فهمه منها، إاّل أن   امليتافيزيقا

ً  نيوتن  ملثل هذا العلم. بالنسبة له ّنوذجاً صالحاً جدا

                                                        

1. Conceptual framework 

2. Conceptual scheme 

3. Forms of life 

4. Systems of thought 

5. Modes of discourse 

هو الشكل اإليراين لهذه املفاهيم، وال ريب يف أنه يؤدي يف مضامر « القراءات املختلفة»، أو «املتعددةالقراءات ». تعبري 6

 املعرفة إىل نفس النتائج التي أفضت إليها هذه املفاهيم.

 م(. 1979« )الفلسفة ومرآة الطبيعة»وكتابه  . كنموذج ميكن اإلشارة إىل ريتشارد روريت7
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وقد كان اإلخفاق الثاين لكانط ثرة النتيجة الثانية التي أفضت إليها تعاليمه بشأن تعذر 

ا هباملوجودات الخارجة عن نطاق الحس، وظنّ  . ألنّه اعترب امليتافيزيقا علامً امليتافيزيقا

استبعاد العلم من أجل »هو أحد أهدافه املعلنة من هذه العملية  غري ممكنة الحصول، وألنّ 

هامها من م بعد إقصاء امليتافيزيقا التي اعتقد أنّ  -، فقد حاول «إفساح املجال لإلميان

م بوجوده كمبدأ موضوع، عىل اإلميان بالله، الذي سلّ  قامةَ إ - الرئيسة إثبات وجود الله

ن املعلوم كم سيكون مثل هذا اإلميان، حتى لو كان وم .وعاطفية   ة  أساس عنارص شعوريّ 

 رصيناً متيناً من الناحية الشخصية، عىل صعيد الهويّة الجمعية يف املجتمعات البورشية

«أشبَه مبحاوالت األطفال يف القبض عىل فقاعات الصابون»
1

. وجيلٌّ بالنسبة للجميع أّن 

راً فاشالً وحسب، بل إن أفكاره يف هذا الخصوص أفرزت مل يكن مفكّ  من هذه الناحية كانط

لتعليامته  لنتائج متناقضة، وأفضت إىل نظرية اإللحاد يف الحقبة الحديثة. وميكن أن نسجّ 

 ، ليس له صلة مبارشة مبوضوع بحثنا اآلن.خفاقاً آخر عىل مستوى التنويرإ 

 ، فإن:ه  نفس   كام يوافق كانط

ها عاجالً أو آجالً، وسوف تؤدي هي  زمان  سوف يويّل  باطلة   حكمة   وكلُّ  كاذب   فنٍّ  أيُّ 

نفسها إىل فناء نفسها يف نهاية املطاف، وستكون نقطة ذروتها ورقيّها بداية إنحطاطها
2
. 

نيت د م  ق عند كانط والسبب يف أن  الفن  الكاذب والحكمة الباطلة ملعاداة امليتافيزيقا

)خصوصاً يف بدايات عقد الستينيات من القرن العورشين  طويلة   ة  مبثل هذا املصري منذ مدّ 

وخصوصاً يف تعليامت  ،زمانها وأدبر هو أنه بعد وصولها إىل الذروة للميالد( وانقىض

ويف االستنتاجات املناهضة رجال حلقة فيينا وعند الوضعيني املنطقيني عموماً، 

لنصف الثاين من يف ا للميتافيزيقا املستمدة من تعاليم فيتغنشتاين املتأخرة، حدثت فجأةً 

إىل امليتافيزيقا، وأضحت امليتافيزيقا منذ ذلك الحني  وقوية   رسيعة   القرن املنرصم عودة  

 فام بعد:

                                                        

 .50. راجع: هذا الفصل، الهامش رقم 1

 .222، ص التمهيدات. 2
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نمو بشكل اليوم ت وإنتاجاً. إن امليتافيزيقا نشاطاً  ةمن بني أكرث املجاالت الفلسفيّ 

ا كان ذلك مؤرشاً عىل أنَّ حاجتنا للميتافيزيقا حاجٌة مل يكن يف السابق أبداً، ورمّب 

أصيلٌة مبقدار حاجتنا للفلسفة نفسها
1
. 

 واآلن خمدت تلك الحّمى منذ وقت بعيد وزالت تلك الرؤية، ومل يعد الفالسفة

حتى مبنحاها األرسطي. وبعض هؤالء الكتّاب  يتحّرجون يف الكتابة عن امليتافيزيقا

ينقدون املفهوم الكانطي للميتافيزيقا ويضعون مكانه املفهوم األرسطي كأساس  للكتابة 

عن امليتافيزيقا
2

ة وبعد مناقش« امليتافيزيقاإمكان ». وبعضهم اآلخر يجعل عنوان كتابه 

إمكانها يستعرض امليتافيزيقا باملنحى األرسطي
3

 . وهكذا يدلُّ تاريخ  الفكر الفلسفي

 -املعارص عىل أن  أيَة محاولة  إلقصاء علم امليتافيزيقا ونبذه هي يف الواقع ترك  لألسئلة 

من دون إجابات، وواضح  أنّه ال يوجد أي  -ابة عنها التي ال يستطيع العلم التجريبي اإلج

فكر  فلسفيٍّ حقيقيٍّ مبستطاعه تجاهل تراكم مثل هذه األسئلة املتعلقة عموماً بالبنية الكليّة 

لسؤال عن ل والنهائيّة للواقع، واملرور عليها مرور الكرام. اإلجابة السلبية التي يقدمها كانط

يِّ أل  يقا، عىل الرغم من االهتامم الذي حظيت به يف األوساط الفلسفيّةإمكان امليتافيز

سبب  من األسباب، مل تقنع أحداً، ويف الوقت الحارض ما من كاتب  أو باحث  مختص  

بامليتافيزيقا استجاب لطلب كانط وكّف قلمه عن الكتابة حول امليتافيزيقا، والنمو املطرد 

افيزيقية يف الفلسفات املعارصة تشري إىل أن انتصارها املؤقت يف املعركة للبحوث امليت

 ليس إاّل. ة  غري معرفيّ  امليتافيزيقا كان له أسباب   ضدّ 

                                                        

 .xم(، ص  1999. كيم وسوسا )1

 م( مثالً يحمل مثل هذا التصور. 2002) . مايكل لوكس2

 م( مثالً. 1998. أي. جي. لو )3
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 والسكون احلركة مثل املادّية األمور - 4

لحركة ة مثل ااألمور املاديّ ، هو القسم الرابع من األمور التي تبحث يف ما بعد الطبيعة

ريقة ليس وضعها يف املادة بل ط بحث من هذه األمور يف امليتافيزيقاما ي   والسكون. بيد أنّ 

 وجودها.

 حتى ة  غري ماديّ  ن له وجهة نظر  إ علامً إلهياً من حيث  ما بعد الطبيعة ىوعليه، تسمّ 

بخصوص األمور املادية. وبالطبع من الواضح أن هذا ال يعني أن ما بعد الطبيعة تبحث يف 

هم فتبحث يف األمور املفارقة فيجب أن ي   امليتافيزيقا نّ أ املجردات وحسب، وإّنا إذا قيل 

مادية،  غريِ  فهي أيضاً غري   ة  يّ ماد ها غري  رؤية امليتافيزيقا غري مادية، وكام أنّ  من هذا القول أن  

ها ال تناقش املوجود املفارق من حيث مفارقته، بل تناقشه من حيث وجوده. مبعنى أنّ 

قول . يىوعىل العموم، ال يوجد يشء ال متلك ما بعد الطبيعة رأياً إلهياً حوله بهذا املعن

 (:70ص  ،1)ج  «الشفاءتعليقة عىل إلهيات »يف  صدر املتألهني

 ةة والتعليميّ من املسائل الطبيعيّ  درج الكثري  ولهذا ميكن للحكيم اإللهي أن ي  

ة قواعده [ لقوة نظر هذا العلم وعموميّ ة ضمن هذا العلم ]أي ما بعد الطبيعةواملنطقيّ 

 وأحكامه.

 ممكنة« الوجود بام هو وجود»كعلم بـ  امليتافيزيقا - 5

جريب، ة بوصفه مبدأ غري تة انبثاق مبدأ الهويّ التبيني املعروض يف هذا الكتاب لكيفيّ 

وسلبها، كان  ةر الرتكيب العطفي بني الهويّ وبضمنه انبثاق مبدأ عدم التناقض بوصفه تعذّ 

ة ة وعقليّ  حسيّ إىل رفة البورشيةبالشكل الذي يكشف عن بطالن التقسيم الثنايئ ملصادر املع

خالفاً  -هذا التبيني عىل أنه ال كالهام  بالنحو املطروح يف علم املعرفة الحديث. لقد دّل 

ن اآلخر، وال ع مستقلٍّ  مصدر للمعرفة بنحو   - هيوم و واليبنتز لتعاليم فالسفة مثل ديكارت

أحدهام عن اآلخر ميكنه أن يكون  مستقلٍّ  بنحو   - بخالف عقيدة كانط -تركيب معطياتهام 

ئز ل الركامصدراً للمعرفة، ألن ذلك يتعارض من األساس مع النزعة الفطرية التي تشكّ 

ذلك التبيني كيف أن عقل اإلنسان عند  األساسية لكال الطريقني املذكورين. لقد أوضح
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مواجهة العامل املحسوس، يدرك املعقول ضمن إدراكه للمحسوس، وبذلك ال يتحقق 

زعة كانط أنه تجاوز الن رَ مبعنى االستقالل التام عن العقل. تصوّ  خالص   حيسٌّ  إطالقاً إدراك  

حقيقه حول أرشنا إىل أنه يف تنا سبق أن  الشائعني، لكنّ امالتجربية والنزعة العقلية مبفهوميه

األصول  بعَض  أبداً عن مبادئ النزعة العقلية الشائعة التي تعترب   مصدر املعرفة مل يتخّل 

ة عىل األقل فطريًة. العمل الوحيد الذي استطاع القيام به هو أن يعترب واملفاهيم املعرفيّ 

قط فويف حال امتزاجهام  ،سيةيف غياب املعطيات الح تلك الفطريات فارغة عبثية

أي  ى حصول املعرفة منوال يتسنّ  ،تكون املعرفة ممكنةً )الفطريات واملعطيات الحسية( 

تعترب ( مصدراً للمعرفة، و تعترب ألف )العقَل  العقلية   منهام مستقالً متفرداً. إذا كانت النزعة  

ن ألف ع املعرفة عبارة   هو أنّ  ( مصدراً للمعرفة، فام يقوله كانطب )الحس   التجربية   النزعة  

 قلٍّ مست نحان بشكل  ب ميَ   من ألف وب )العقل والحس(. ومع ذلك ما انفك يعتقد أن كاّلً -

حال، واملعرفة تحصل من تركيبة هذين  أحدهام عن اآلخر عنرصاً من املعرفة عىل كلِّ 

 بت أنّ ، وأثمن أشكال استقالل هذين عن بعضهام شكل   نا كّل العنرصين. وقد دحض تبيين  

 هام ما مل يعمال يف آن  من هذين املصدرين ال يعطي مبفرده أي يشء، مبعنى أنّ  أي واحد  

من معرفة. وهكذا اتضح ملاذا عندما  أو جزء   معريفٍّ  أو عنرص   فلن تحصل أية معرفة   واحد  

 طول قامته أيضاً. ىنا نر مثالً نتصور أنّ  ننظر إىل شخص  

أخرى أيضاً ألقت بظاللها عىل األحكام يف علم  ثنائيةً  بطالن النزعة الفطرية يلغي

باملطلق  ية  قبل معرفة   املعرفة الحديث، وهي تقسيم األحكام إىل قبلية وبعدية. ال توجد أية  

وقبلیة لها باملطلق )وهذا رفض للمعنى الكانطي األعمق  عىل أية تجربة   أي متقدمة  

نى باملطلق )وهذا رفض للمع قبيلٍّ  ر  تربي للقبيل(، وليس هذا وحسب بل وال معنى أليّ 

خرى أ  ثنائية   يعني وهميةَ  هذه الثنائيةإلغاء أن  ب للقبيل(. ومن الجيلّ األحدث واملشذّ 

 تقسيم األحكام إىل تحليلية   كانت بدورها من محكامت علم املعرفة الحديث، إنها ثنائية  

يبي )وهي باطلة( فالحكم إذن ترك باطلةً  فطرية   نزعة   أية  . املقصود هو أنه إذا كانت وتركيبية  

يجب أن يحصل فقط وفقط عن طريق  -وأؤكد هنا مهام كان  -باملطلق، ومحتواه مهام كان 

 مواجهة اإلنسان للواقع.
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 نا عىل أن مبدأ الهوية العقاليئ، ومبدأ عدم التناقض تبعاً له، هام وصف  بحث   لقد دّل 

عينة. م بوصفه هويةً  ر  و  صَ تَ ي   ليشء   دقيق   ر  للواقع، وهام أوالً وبالذات مبعنى حصول تصوّ 

بدأ لذلك امل عىل تكوين تصور   مهام كانت درجة خالقيته وقدراته بقادر   بورشيٍّ  ما من ذهن  

أو لهذا املبدأ من دون مواجهة الواقع والوقوف وجهاً لوجه أمامه. من هنا، نستنتج أن 

ين، كالهام وصف للواقع، أ مفهومي الرضورة والكلية الكامنني يف باطن كال ذلكم املبد

اله، هو اآلخر تني املذكورتني أعثنائيّ كال والرضورة الواقعية والتمييز بني الرضورة املنطقية

ىل الرغم من ع هذا التبيني كيف تحتاج سائر البديهيات ثالثة. كام دّل  باعتباره ثنائيةً  وهم  

ين. وهذه الحاجة طبعاً ال تنتقص شيئاً من بداهة تلك البديهيات، أ بداهتها إىل هذين املبد

ن نوع الحاجة االستنتاجية، بل هي من نوع الحاجة إيضاح أن حاجتها ليست م فقد تمّ 

البنيوية والح كمية
1
. 

، وعليه يف العامل الواقعي ة  وضعيّ  ين يصدقان عىل أيةِ أ ه إىل أن ذلكم املبدينبغي التنبّ 

 للواقع. وهذا يعني أنهام يصدقان عىل كّل  أنهام وصف   ىمعنى سو  ال ميكن أخذهام بأيّ 

ين هام من أوصاف الوجود أ مهام كان، وهذا بدوره يعني يف الحقيقة أن ذلكم املبد يشء  

أن مفهومي الرضورة والكلية أيضاً، وتبعاً لهذين  مبا هو وجود. ميكن االستنباط بسهولة  

ين، وميثالن عىل غرارهام وصفاً للواقع، أ ين، وألنهام كامنان يف ذات هذين املبدأ املبد

ك ضمن مبدأ الهوية هو دَر د مبا هو وجود. املفهوم اآلخر الذي ي  فهام إذن وصف للوجو 

ك مع إدراك مبدأ عدم التناقض هو مفهوم الكرثة، دَر مفهوم الوحدة، واملفهوم اآلخر الذي ي  

 وكالهام عىل هذا النحو من أوصاف الواقع، وبالتايل من أوصاف الوجود مبا هو وجود.

اً تاماً لتمييزها متييز  واضح   خاللها عرض معيار   تمّ عند دراسة املفاهيم الثانوية، والتي 

أوصاف للواقع وللوجود مبا هو وجود، باستثناء أن  كذلك أنها نّي عن املفاهيم األولية، تب

عترب لوحدها من صفات الواقع والوجود مبا هو وجود، بل ميكنها بعضها ال ميكنها أن ت  

                                                        

نائية وجوه املب»والح كمية( ميكن مراجعة دراستي تحت عنوان  . ملزيد من اإليضاح حول هذين النوعني من الحاجة )االستنتاجية1

، وخصوصاً 24 م. رقم التسلسل 2006هـ ش،  1384، شتاء 4، السنة السادسة، العدد «ذهن»مجلة يف « السينوية - األرسطية

 .43 - 41الصفحات 
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هوم ، فمفوعىل شكل تركيبة   معها سويةً ة املفهوم املقابل لها أو املتضايف ذلك مبعيّ 

عترب لوحده من أوصاف الواقع الكيل، ألن هذا الحدوث عىل سبيل املثال ينبغي أن ال ي  

املحوري من دون أي « الوجود»ين وال من مفهوم أ املفهوم ال يستحصل من ذلكم املبد

 إذا أخذناهقيد، بل يستحصل من الوجود الخاص من قبيل: الوجود مبا هو جسامين. أما 

عّدا سويًة من أوصاف الوجود مبا هو وجود، فيمكن أن ي  « الِقدم»مع مفهومه املقابل أي 

. وكذا الحال أو حادث   إما قديم   ن الوجود من حيث هو وجود  أ  ألنّه ميكن القول بسهولة  

لقوة اأخرى من قبيل الوجوب واإلمكان، والعلة واملعلول، و  ثانوية   ة  فلسفيّ  بالنسبة ملفاهيم  

ها من أوصاف الواقع، وما مل يواجه العقل  الواقَع فلن يستطيع والفعل، وغري ذلك، فهي كلّ 

 إنتاج أي منها.

ليست وصفاً  يةالثانو ن بعض الصفات الفلسفيةبأ تقول  االلتفات إىل نقطة   يكام ينبغ

أو مجرد. مثل  أو جسامينٌّ  م  للوجود مبا هو وجود، بل هي وصف للوجود مبا هو مكمّ 

خذت سويًة لكانت مبجموعها من صفات الواقع ومن صفات هذه األوصاف أيضاً إذا أ  

نأخذ مثالً تلك الفئة من الصفات الثانوية  خذت مبفردها، كأنْ الوجود مبا هو وجود. أما إذا أ  

أو مبا هو مجرد، ففي مثل هذه الحالة  أو مبا هو جسامينٌّ  م  ف الوجود مبا هو مكمّ التي تص

من الوجود والواقع. مثل هذه  لحصة   من هذه الصفات يف الحقيقة صفةً  فئة   ستكون كلُّ 

ا ها ال تستطيع أن تناقش يف العلم املتعلق بالوجود مبأنّ  الصفات، باملنظور األخري، واضح  

يدرس الواقع من الناحية الخاصة بهذه  خاص   مناقشتها علم   يتوىّل هو وجود، وإّنا 

 الصفات.

ه ال يحق لنا أن نعترب هذا املفهوم من ة مفهوم الوجود أنّ يف هويّ  التحقيق   وقد أجىل

يدة، خصائص فر بخصائص   هذا املفهوم يتحىّل   أنّ الثانوية، إذ قد تبنّي  ةاملفاهيم الفلسفيّ 

شمولها من حيث اإلطالق عىل الواقع  ال متتلكها املفاهيم األخرى أو إذا امتلكتها فإنّ ا إمّ 

مثل مفهوم  أخص من شمول مفهوم الوجود، أو )وهذا هو األهم، ويصدق مثالً يف مفهوم  

 ة  مفهوم الوجود( ليس لها من الناحية املعرفية أوليّ  الوحدة الذي يساوي شموله شموَل 

آخر، مهام كان، تابعاً ملفهوم الوجود  ثانوي   أي مفهوم   عدُّ لوجود. وهكذا ي  ا مفهومِ وأسبقيّة  
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 ة، وهذه التبعية إما عىل شكل تبعيّ ىمن كل املفاهيم األخر  مفهوم الوجود أعمّ  بسبب أن  

 يف كّل  عد  ها يجب أن ت  ة األخص لألعم، لكنّ املساوي للمساوي، أو عىل شكل تبعيّ 

ع للواق آخر، مهام كان، هو وصف   ثانويٍّ  للموصوف، ألن أي مفهوم  ة الوصف األحوال تبعيّ 

)عبارة( يكون الوجود  قضية    أنه يف كلِّ للوجود مبا هو وجود. من هنا يتبنّي  ووصف  

 محمولها، ينبغي يف الحقيقة اعتبار الوجود موضوعها، ومثل هذه القضايا تنعقد بطريقة  

 عكسية.

العامة  ز الوجود، إذن، ستصدق األحكام  خارج حيّ  نه ال معنى ألن يثبت يشء  إ حيث 

موجود ما أن له سامت   بخصوص وجود  للوجود بشأن أي موجود، وحتى إذا تبنّي 

للوجود مبا هو وجود،  هذه األحكام العامة، وهي وصف   ىوخصوصيات فريدة، فستبق

عامل الصادقًة عىل ذلك املوجود. وهذا يف الحقيقة مبعنى تبيني كيفية االنتقال من 

املحسوس إىل العامل أو العوامل املعقولة. الصدق التشكييك ملفهوم الوجود عىل 

املوجودات، واالشرتاك املعنوي لهذا الصدق، يجب أن يعّدا املعيارين الرئيسني لهذا 

ما هو موجود مهام  ما يوجد وكلِّ  حول كّل  ميتافيزيقيٍّ  االنتقال. وهكذا ميكن قيام بحث  

ة ملفهوم الوجود وكيفية إطالقه عىل عن الخصائص الفريدة الفذّ  ان ناجم  كان. وهذا اإلمك

 األشياء واملوجودات.
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 كانط إيامنويل منظار من امليتافيزيقا حقيقة

اد   1عادلغالم علي حد 

؟ وما هي الهواجس األساسية التي راودته يف يا ترى كيف بدأ املورشوع الفكري النقدي إلميانويل كانط

اجتاحت  ة التيبادئ األمر؟ حينام نشأ هذا الفيلسوف الغريب يف رحاب التطّور املذهل للعلوم التجريبيّ 

زيائية متكّنت من استكشاف القوانني الفي نيوتن إسحاق ة آنذاك، الحظ عياناً أّن ميكانيكااملجتمعات البورشيّ 

 .ونظمت شؤونه لكونها وّضحت معامل املحسوسات بشكل  فائق الدقّة الحقيقية فوّحدت أ طر علم الفيزياء

خالفات عميقة وغري متناهية  يف اآلراء والنظريات، حيث طرحت  منذ عهد أرسطو شهد تأريخ امليتافيزيقا

ام م الكثري من الشكوك حول مصداقيتها وصواب مبادئها، وهذا األمر بلغ ذروته يف ذهن إميانويل كانط

ال تتسنّى  ةمكامنها وأصولها عىل ضوء اعتقاده بأّن املعرفة الواقعيّ  أسفر عن تشويقه للبحث والتحليل حول

والرياضية؛ وعىل هذا األساس طرح الباحث يف املقالة التي بني يدي  ةإاّل عن طريق مبادئ العلوم التجريبيّ 

 قيقية التي ميكن االعتامد عليهازات املعرفة الحالقارئ الكريم السؤال التايل كمحور  للبحث: ما هي ميّ 

 وسائر العلوم؟ كام ي عتمد عليها يف علم الرياضيات

حّجًة ومستنداً علمياً قومياً، هي التي تتّصف بصفتني أساسيتني، إحداهام أنّها  املعرفة التي اعتربها كانط

 . التجربةًة أي مقّدمة عىل، واألخرى كونها قبليّ ة  تركيبيّ 

فاصيل ، تطرّق عىل ضوئها إىل بيان سائر تة يف فلسفة إميانويل كانطبعد أن طرح الباحث املسألة األساسيّ 

فحسب، فهي ال  ةبليّ الق ةفيها القضايا الرتكيبيّ رحت لو ط   ، وأكّد عىل أّن امليتافيزيقانظريته اإلبستمولوجية

                                                        

 .هـ ش 1392، النارش: هرمس، كانتيمقاالت ، غالم عيل، حّداد عادلاملصدر: . 1

هـ ش. حائز عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة اآلداب والعلوم  1324حول الكاتب: غالم عيل حّداد عادل، ولد سنة 

، إميانويل كانط( ملؤلفه: متهيداتمن أعامله يف موضوع الفلسفة: ) أيضاً  هـ ش(. 1353) اإلنسانية يف جامعة طهران ـ إيران

 س.الم عيل حداد عادل، النارش: هرمترجمه إىل اللغة الفارسية: د. غ

 یأسعد مندي الکعب تعريب:
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ني للحّس تتعترب يف هذه الحالة علامً، بل ال تستحّق أن توصف به، حيث اعترب الزمان واملكان صورتني قبليّ 

ية ا؛ ثّم عرّف املقوالت الذهنوالتجربة من منطلق أنّهام موجودان يف جميع املعطيات الحّسية التي ّنتلكه

مقولًة قبليًة أساسيًة تشكّل  12ة األجزاء ليصبح عددها اإلجاميل القبلية التي تصنّف يف أربعة مجاميع ثالثيّ 

 .اإلطار الكيّل للذهن

هذا األساس نستحصل من صور هي ثرة  للنشاط املشرتك بني الحّس والذهن، وعىل  املعرفة البورشية

باالشرتاك مع املقوالت الذهنية، معرفًة رضويًة وكلّيًة؛ وهذه األطروحة تتقّوم عىل محورين  الشهود الحيّس 

 :أساسيني، هام

 .قائياً لاإلنسان هو املسؤول عن تحّقق املعرفة وليس متأثّراً بحيث ال يكون دوره انفعالياً ويتلّقى املعارف ت

، أي أنّه ال يدرك حقيقة األمر يف نفسه الذايت، وكّل ما يدركه عبارة  عن ظواهر  حدود معرفة اإلنسان معلومة 

زمانية ومكانية تلحق مبقولة  تتناسب مع اإلدراك الذهني؛ يف حني أّن العقل الذي هو قّوة  منفصلة  عن الذهن 

يًة، وعىل باعتبارها أموراً ذات حظ املقوالت الذهنية القبليةحسب طبيعته الخاّصة، قد اتّسع نطاق طموحه ليل

 املحض. ال شّك يف أّن امليتافيزيقا والتعارضات يف العقل الخالص ضوء هذه الحالة تحدث املغالطات

الباحث  ، وعىل هذا األساس تطرّقعترب باطلًة ومستحيلًة بحسب وجهة نظر كانطالتي تتقّوم عىل هذا الرأي ت  

يف هذه املقالة إىل رشح وتحليل األسباب التي أسفرت عن استحالة تحّقق امليتافيزيقا وفق ما ذكر، كام 

 .وّضح مختلف التعارضات التي تطرأ عىل العقل يف هذا املضامر

 التحرير

****** 

 ةمقّدم

 يزيقابخصوص امليتاف قبل أن نتطرّق إىل الحديث عن الصورة التي طرحها إميانويل كانط

وجهة نظره ومدى اهتاممه به  نرى من الرضوري بيان أهمية هذا األمر من - ماوراء الطبيعة -

، إذ إّن بعض رّشاح آثاره وال سيّام املتأثّرون بنظرياته وأطروحاته  ولو بشكل  مقتضب 

الفكرية، يّدعون أنّه مل يعر أهميًة ت ذكر ملسائل امليتافيزيقا، بل ارتكزت مباحثه الفكريّة 

تّم ألّن هدفه األسايس هو صياغة منظومة  فلسفية  ي - اإلبستمولوجيا -عىل القضايا املعرفية 

يف رحابها ترسيخ مبادئ الرياضايات وسائر العلوم، ومن هذا املنطلق قالوا إّن تصّوراته 

. استدّل  عن امليتافيزيقا واملباحث التي طرحها يف هذا الصدد ليست سوى أمر  ثانويٍّ
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«نقد العقل الخالص»ة، وهو كتاب هؤالء عىل رأيهم بأهّم مؤلّف  يف مكتبته الفكريّ 
1
إذ إّن  

أبرز مواضيع هذا الكتاب تتمحور حول مفاهيم  متعالية
2
، كام يف الحّس والتحليل والجدل 

 تسليط الضوء عىل املباحث املعرفية فقط.« نقد العقل العميل»يبدو أنّه أراد يف كتاب 

عار  من الصواب لكونه يتعارض مع  الفلسفية نری أّن تفسرياً كهذا ألطروحات كانط

مبادئ نسقه الفكري، حيث نستشّف من مجمل آثاره التي دّونها يف مرحلة إرهاصاته النقديّة 

ع سائل امليتافيزيقية التي كانت مثارة يف عرصه، لذلك بادر إىل وضأنّه متأثّر  غاية التأثّر بامل

 حلٍّ لإلشكاليات املطروحة حولها آنذاك.

ال شّك يف أّن اإلنجازات العلمية الكبرية التي تحّققت عىل صعيد العلوم الرياضيّة 

عّد سبباً ، ت  نيوتن عن نظريات إسحاقوالطبيعيّة، وباألخّص ما متّخض من تحّوالت  كبرية  

ف ؛ ففي تلك اآلونة مل يتوقّ رئيساً يف ظهور إشكاليات  جاّدة  حول مسائل امليتافيزيقا

أصحاب الفلسفة املدرسيّة
3
 عن طرح تلك املباحث التقليديّة القدمية التي -السكوالتيّة  - 

د أن يحّققوا منها أّي نتيجة  تذكر، وأّما الفالسفة باتت مكّررًة وال طائل منها دون فبدل  الجد 

أن يضعوا حالً للمعضلة امليتافيزيقية، قد تسبّبوا يف تعقيدها أكرث وزادوا من تشويشها؛ بينام 

متّكنوا من تحقيق نتائج قطعيّة  ال شائبة عليها دون أن يلجؤوا إىل  - الطبيعة - علامء الفيزياء

املبادئ املاورائيّة مطلقاً، حيث اعتمدوا بشكل  أسايسٍّ عىل املسائل الرياضيّة وخاضوا 

، لذلك شهدت الساحة  يف غامر عامل املاّدة من أقصاه إىل أقصاه وفق نزعة  تجريبيّة  بحتة 

أعالم  تألّق اسمهم يف ساحة العلم واملعرفة املاّدية وعىل رأسهم  العلميّة الطبيعيّة ظهور

                                                        

نقد العقل »و « نقد العقل املحض»وقد ترجم أيضاً باسم  Kritik der reinen Vernunft. عنوان الكتاب باللغة األملانية 1

 «.املجرّد

2. Transcendental 

تطلق  Scolastique وبالفرنسية Scholasticism، باإلنكليزية «فلسفة املدرسة»مبعنى  أو السكوالئية أو املكتبية . املدرسية3

والتي أصبحت جامعات فيام بعد، حيث حاولت املزج بني العقائد  عادًة عىل فلسفة املدارس الكاتدرائية ىف العرص الوسيط

 باستخدام القياس املنطقي والجدل. وأرسطو وعنارص الفلسفة اإلغريقية عند سقراط املسيحية

اعها تقديم ، كام ميكن تعريفها بأنّها فلسفة يحاول أتباألكويني أعىل مراحل تطورها يف رحاب فلسفة توما وبلغت الفلسفة املدرسية

 . )املرتجم((goo.gl/xr97Cmوأفالطون ) ألرسطو الدينية للعامل اعتامداً عىل األفكار الفلسفية نظري للنظرة العامة برهان
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سبب الذي ليثبت ال يف مباحث العلوم الطبيعيّة إسحاق نيوتن الذي سّخر علم الرياضيات

 ها.أّدى إىل سقوط التفاحة من الشجرة عىل األرض، والعلّة من عدم سقوط القمر علي

إّن كّل تلك اإلخفاقات الكبرية والنقاشات الجدليّة العقيمة عىل صعيد مسائل 

التي و  ، وكّل تلك اإلنجازات الكبرية التي تحّققت يف مختلف العلوم التجريبيّةامليتافيزيقا

حظيت بتأييد  عامٍّ من قبل األوساط العلميّة، كانت سبباً يف طرح الكثري من األسئلة حول 

 شتّى جوانب امليتافيزيقا، ومنها ما ييل:

 يف تحقيق تحّول  علميٍّ إيجايبٍّ رغم أّن املعتقدين ملاذا مل تسهم مسائل امليتافيزيقا -

 س  للمبادئ العلميّة ومنطلق  لوضع مناهج علميّة؟بها يزعمون أنّها أسا

 ملاذا مل يكن لها دور  يف تلك اإلنجازات العلميّة الباهرة التي تحّققت يف تلك اآلونة؟ -

م الطبيعيّة املرتبطة بالعلو  ما السبب يف عدم قدرتها عىل وضع قواعد لألسس الفلسفيّة -

 عن بيان معاملها الحقيقية؟ الجديدة؟ ولـَِم هي عاجزة  

بارها باعت ما الفائدة من اعتقادنا بأصول  معرفيّة  خارجة  عن نطاق العلوم التجريبيّة -

 -ن اختيار اإلنسا - مثل الله تعاىل والعامل اآلخر وحّرية اإلرادة -ما ورائيّة  –قضايا خفيّة 

ام السبب الذي يدعونا إلی االعتقاد بهذه األصول التي ال ميكن إثباتها وخلود النفس؟ ف

بواسطة العلم وليس من شأنها أن تصبح موضوعاً خاضعاً للتجربة امللموسة؟ فهل هناك 

 رضورة  العتبار هذه املبادئ حقائق كسائر الحقائق املاّدية؟

حاله حال الكثري من املفّكرين الذين عارصوه، فقد واجه هذه األسئلة  إميانويل كانط

ّم ت عّد أه وما ماثلها، وحاول طرح إجابات  مقنعة  عنها؛ لذا ميكن القول بأّن امليتافيزيقا

موضوع  راود هاجسه، ومن خالل مقارنته بني القضايا العلميّة ومسائل امليتافيزيقا أعرب 

 عن قلقه الشديد إزاء إفالس املباحث امليتافيزيقيّة وهزالتها مقابل انتعاش العلوم التجريبيّة

إخفاق جميع األطروحات  وبلوغها الذروة يف عرصه، والسبب يف عدم ارتياحه هو

، وال سيّام فيام يخّص املسائل املرتبطة  املاورائيّة وعجز املنظّرين عن إثباتها بأدلّة  مقنعة 

باملبادئ األساسيّة والغايات النهائيّة، مثل وجود الله تعاىل وحّرية اإلنسان وخلود النفس؛ 
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 يّة، وشيئاً فشيئاً آلت إىلفهذه األمور هزمت يف رصاعها املحتدم مع سائر املعارف البورش

 الضمور والزوال.

كون وال ميكنها أن ت -وأّما بالنسبة إىل األخالق، فبام أنّها ليست ّنطاً من أّناط العلوم 

فقد تزعزعت أركانها يف تلك اآلونة بعد أن تّم التشكيك باملبادئ امليتافيزيقيّة التي  -علامً 

وساط العمليّة املاّدية، لذلك تّم تفنيد كّل أمر  كانت ذات أهميّة  كربى آنذاك من قبل األ 

استكشاف الخلل األسايس يف املسائل  ماورايئ؛ وعىل هذا األساس حاول كانط

 .امليتافيزيقيّة والذي أسفر عن إفالس علم امليتافيزيقا

 موّضحاً الهدف« مقبلة مقّدمة لكّل ميتافيزيقا»وقال يف الصفحة األوىل من كتاب 

 الرئيس من تأليفه:

غرضنا من هذا الكتاب هو إقناع جميع الذين يؤكّدون فائدة االشتغال بامليتافيزيقا 

أنّه من الرضوري حتامً أن يتوّقفوا مؤقّتاً عن أداء عملهم ويعّدوا كامل ما تّم عمله حتّى 

 ممكنٌة أو ال؟ إذا كانت افيزيقااآلن كأن مل يكن، وأن يتساءلوا يف بادئ األمر: هل امليت

امليتافيزيقا علامً، فلـِم  ل ْم تصادف استحساناً دامئاً من الجميع مثل سائر العلوم 

ل باآلما بذلك دامئاً وتغري العقل اإلنساين األخرى؟ وإن مل تكن كذلك، فلِـم  تفاخر

 عطّش إليها دامئاً وال يحّققها أبداً؟التي يت

بوصفها علامً ممكناً؟ وكيف ميكن للعقل إدراكها؟  إذاً، كيف تكون امليتافيزيقا

هل التأخر املالحظ يف مجال امليتافيزيقا راجٌع لطبيعة املواضيع التي تناقشها هذه 

امليتافيزيقا أم أّن العقل مل يستطع لحّد اآلن امتالك املنهج السليم للوصول إىل هذه 

الغاية؟
1 

مكنًة من م تساءل عاّم إن كانت امليتافيزيقاويف بداية الفقرة الرابعة من الكتاب نفسه، 

 األساس أو ال، وقال موّضحاً:

التي ميكن أن تحتفظ بطابعها بوصفها علامً،  إذا وجدت يف الواقع امليتافيزيقا

سنقول عنها: ها هي امليتافيزيقا، عليكم بتعلّمها وسنقنعكم بالحقيقة بطريقة  ال تقبل 

                                                        

 .84- 83)باللغة الفارسية(، ترجمه إىل الفارسية: غالم عيل حّداد عادل، ص  متهيدات، . إميانويل كانط1
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الشّك واالعتاض، وعىل نحو  ثابت  ال يتغرّي؛ وعندئذ  سيبدو السؤال الذي وضعناه 

إىل إثبات وجود هذا العلم  تافهاً، ولن يبقى أمامنا غري السؤال الذي لن نهدف من ورائه

نفسه، بل إىل إثبات مدى فطنتنا وسعة بصريتنا، وهو: كيف تكون امليتافيزيقا ممكنًة؟ 

وأّي طريق  يسلكه العقل من أجل الوصول إليها؟ إّن الفرصة مل ت تح بعد لعقل اإلنسان 

 كتاب نقّدم مثالً كام -يف حالة امليتافيزيقا هذه، وال نستطيع أبداً أن نقّدم كتاباً واحداً 

ونقول عنه: هذا كتاٌب يف امليتافيزيقا يبنّي الغرض األسايس من هذا العلم،  -إقليدس 

 .وهو معرفة الكائن األسمى والعامل اآليت مربهناً عليها مببادئ العقل املجّرد

ن أبداً رة التي مل تكومن املمكن حّقاً أن يثريوا إىل عدد  من القضايا اليقينية بالرضو 

، لكّن هذه القضايا كلّها تحليليٌة وهي باألحرى تختّص باملواّد  موضع جدال  وشكي

ذه ه، وال تختّص مبعرفة مدى نطاق وباألدوات التي نستخدمها يف بناء امليتافيزيقا

البحث.الغاية الحقيقية التي نستهدفها يف هذا  -مع ذلك  -املعرفة، وهو 
1
 

 وهشاشة أركانها، فقال: وأراد أيضاً إثبات إفالس امليتافيزيقا

لكّل فني زائف  ولكّل علم  باطل  وقتهام الذي ينتهي بزوالهام من نفسهام، ويوافق 

سه، الوقت نفاآلن بهذا  وقت ازدهار ثقافتهام العالية وقت أفولهام؛ متّر امليتافيزيقا

ويؤكّد ذلك هذه الحال التي انتهت إليها عند جميع الشعوب املتحرّضة؛ بينام ت قبل 

، ونجد ظالً من هذا يف النظام القديم  هذه الشعوب عىل دراسة العلوم كلّها بنشاط  زائد 

للدراسات الجامعية؛ إذ توجد أكادمييٌة واحدٌة للعلوم تقتح الجوائز من حني  آلخر مام 

البحوث يف هذه املاّدة، ومع ذلك فامليتافيزيقا ال تعّد من بني ع عىل إجراء بعض يشجّ 

العلوم الحقيقية ونحكم عىل ذلك بنفسنا حني نرى أّن الرجل النابه الذي نسّميه 

ميتافيزيقيّـاً عظيامً، يقبل هذا املدح الصادر عن نيّة  حسنة  وال يحسده عليه أحٌد.
2
 

 يث قال:، حرات  شاعريّة  وأدبيّة  يف كتابه نقد العقل الخالصوقد وّضح رؤيته هذه بعبا

يوماً ما معياراً لجميع العلوم، ومن املؤكّد أنّها تستحّق هذا  كانت امليتافيزيقا

عن األعامل، فهي من هذه  اللقب بجدارة  فيام لو جعلنا األولولية للطموحات بدالً
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لكّن األوضاع قد تغرّيت يف عرصنا الناحية تحمل أعباًء ثقيلًة وتجدر بهذا املقام؛ 

الراهن وأمست امليتافيزيقا هّشًة وطويت يف عامل النسيان وكأنّها عجوٌز سقيمٌة، وهي 

تأّن اليوم كأنني هكيوبة
1
التي كنت يام السامية حرستاه عىل تلك األ  وكأنّها تقول: وا 

أتّكئ فيها عىل أوالدي وبنايت، لكنّي اليوم طريدٌة ومسكينٌة وغريبٌة.
2
 

ة املزرية، سّخر فلسفته النقديّ  حينام الحظ أوضاع امليتافيزيقا إذاً، إميانويل كانط

 وفق قواعد عقلية فلسفية، واألهّم من ذلك أنّه أراد إثبات كون نيوتن إلثبات مبادئ فيزياء

العلم قد تجاوز النطاق الذي كان مقيّداً به سابقاً، لذلك قال إن أردنا التزام جانب اإلميان 

ا من رفض األصول العلميّة وكافّة ما تّم التوّصل إليه يف البحوث العلمية؛ فال محيص لن

لكّن املعرفة وحدها مل تكن هي املشكلة التي واجهها كانط، فقد راودت هاجسه العديد 

 من التساؤالت األخرى التي طرحها يف مختلف آثاره، ومن جملتها ما ييل:

 ا؟نا القابلية عىل فهمهما هي األمور التي ل -

 ما الذي ينبغي لنا فعله؟ -

 ما هو طموحنا يف الحياة؟ -

 3ما هي حقيقة اإلنسان؟ -

                                                        

وقد رزقا من زواجهام هذا - ملك طروادة يف األساطري اليونانية-(: كانت الزوجة الثانية لربيام Hekabeأو  Hecuba) . هكيوبة1

العديد من األطفال، بينهم بطالن طرواديّان هام هيكتور وبارس، كذلك أنجبا هيلينوس وكاساندرا؛ وتسبب مقتل زوجها والعديد 

 من أبنائها أثناء الحرب الطروادية يف معاناة كبرية لها.

 من أبناء بريام الخمسني، وعند سقوط طروادة وموت بريام سجنها اليونانيون ثّم أّماً لتسعة عورش وفقاً لهومريوس فقد كانت هكيوبة

أهديت كجارية  لقائدهم أوديسوس الذي اصطحبها حينام أبحر إىل تراقيا، حيث اكتشفت أّن امللك بوليميستور قد قتل بوليدوروس 

أثناء الحرب، إاّل أنّه قتله طمعاً يف الرثوة التي أحرضها  الذي كان أصغر أبنائها، وهذا االبن كان قد إرسل إىل هذا امللك لألمان

معه. لذلك استدرجت هكيوبة بوليميستور وابنيه إىل خيمتها، وهناك قتلت ووصيفاتها الطفلني، وفقأت عيني بوليميستور، وتحولت 

 (.goo.gl/XkXyLyايل )فيام بعد إىل كلب  متّقد العينني. )املرتجم(، نقالً عن موقع )موسوعة نت( عىل الرابط الت

 «.نقد العقل الخالص». مقّدمة القسم األّول يف كتاب 2

 نقالً عن: Studlinإىل  . مقتبس من رسالة إميانويل كانط3

Michel Despland, Kant on History and Religion, Montreal and London: Mc Gill - Queen`s University 

Press, 1973, p. 158. 
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أراد وضع حالً واحداً لإلشكاليات املطروحة حول مسألة  وخالصة الكالم أّن كانط

املعرفة واملبادئ األخالقية ووجود الله تعاىل وحّرية اإلنسان يف اختياره وخلوده، وقصد 

.  إدراج هذا الحّل يف إطار نسق  فلسفيٍّ أساسه نزعة  نقدية 

 علاما  امليتافيزيقا أسباب عدم كون

رأي إميانويل علامً ب امليتافيزيقا إن أردنا بيان التفاصيل الخاّصة بأسباب عدم إمكانية كون

 ، ال بّد يف بادئ األمر من توضيح معامل تعريفه للميتافيزيقا والعلم.كانط

 للميتافيزيقا كانط تعريف .1

ذات معنيني أحدهام عام واآلخر خاص، وقد  من وجهة نظر إميانويل كانط امليتافيزيقا

 :كام ييل« قد العقل الخالصن»عرّفها باملعنى العام يف مقّدمة القسم الثاين من كتابه 

نظري  عقيل  مستقل  بالكامل يتجاوز جميع حدود القضايا هي علٌم  امليتافيزيقا

التجريبيّة ... فهو مرتكٌز عىل املفاهيم فحسب.
1
 

ر  برأي هذا الفيلسوف الغريب عبارة  عن مضام نستشّف من هذا التعريف أّن امليتافيزيقا

 ؛التي ميكن تحصيلها اعتامداً عىل العقل املجرّد مثايلٍّ لجميع شؤون املعرفة الفلسفيّة

ن ها جزءاً موحسب هذا املعنى العام والشامل فالفلسفة النقديّة بحّد ذاتها ميكن اعتبار 

 امليتافيزيقا أو مقّدمًة لها.

ها أساساً ، بل يعترب ال ينكر امليتافيزيقا التعريف املذكور يدّل بوضوح  عىل أّن كانط

 والنقدية. لبحوثه الفلسفية

 وأّما تعريفه لها باملعنى الخاص فهو كام ييل:

طبيعيي للعقل، تكون واقعيًّة،كاستعداد   يقاإّن امليتافيز
2
وأّما بالنظر إليها يف ذاتها  

دليًّة ممّوهًة؛ فإنّها تكون ج -كام بيّنا يف الحّل التحلييل للمسألة الرئيسية الثالثة  -فقط 

                                                        

 .xv)باللغة الفارسية(، مقّدمة القسم الثاين، ب  نقد عقل محض، . إميانويل كانط1

ميتافيزيقا عامل  عنوان ، أطلق عليه إميانويل كانطوالذي يرتبط باملفاهيم الخالصة يف عامل الطبيعة . هذا الجانب من امليتافيزيقا2

 .metaphysics of natureالطبيعة 
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ة مظهر فإذا ما أردنا بالتايل أن نستخلص من هنا املبادئ التي نتّبع يف استخدامها ثّ 

طبيعي حّقاً، ولكنّه مع ذلك مظهٌر كاذٌب؛ فهذا ال ميكن أبداً أن يحّقق لنا علامً، بل ثة 

فن  جديل  ال فائدة منه، حيث ميكن أليّة مدرسة  أن تتفّوق فيه عىل األخرى، لكن من 

غري أن تحصل أبداً عىل االستحسان الدائم املرشوع.
1
 

فاهيم دامئاً مقّدمة  عىل التجربة وتتعلّق مب بأّن امليتافيزيقابناًء عىل ما ذ كر ميكن القول 

إثباته هو أّن هذه املفاهيم العقلية البحتة ما دامت لها  عقليّة  بحتة، واألمر الذي أراد كانط

لامً؛ ولكن مبا أّن عالقابلية ألن ت عتمد يف القضايا التجريبية، فامليتافيزيقا ميكن أن ت عترب 

هذه املفاهيم تنّم عن مسائل تفوق نطاق الحّس والتجربة اإلنسانية املاّدية، ففي هذه الحالة 

ال ميكن للميتافيزيقا أن تكون علامً. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن كانط حتّى وإن مل يعترب 

امنًة يف باطن غبًة طبيعيًة كامليتافيزيقا علامً حسب املعنى الثاين، لكنّه يعتربها استعداداً ور 

 اإلنسان وأنّها أمر  رضوريٌّ مالزم  للبورش طوال التأريخ، وسيبقى كذلك إىل األبد.

 للعلم كانط تعريف .2

جربة، مقّدمة عىل الت عبارة  عن معرفة  ذات قضايا تركيبية العلم من وجهة نظر إميانويل كانط

ن حيث م وكّل معرفة  ال متتاز بهذه امليزة فهي ليست علامً برأيه، ألّن القضايا التحليلية

ندرجة يف ذات املفاهيم، فهي كونها مجرّد إيضاحات  وتحليالت  للمعاين والدالالت امل

ال تدّل عىل معلومات  جديدة  لكونها مرتكزًة يف األساس عىل مبدأ امتناع التناقض، وهذا 

 املعنى ال يدّل عىل تنمية مستوى العلم، وإّّنا ينّم فقط عن مغايرة الذهن لذاته.

اً للمعرفة أساس وأّما القضيّة الرتكيبيّة الالحقة للتجربة، فهي األخرى ال ميكن أن تكون

املفيدة للعلم، إذ من حيث كونها تركيبيًة تفيد معلومات جديدة ومستوحاة من التجربة 

، لذلك ال ميكن أن تكون كلّيًة ورضوريًة؛ وكام هو معلوم  فاألمر الذي ال ي عترب كلّياً الحّسية

لعلمية، كام ال ميكنه أن ي تّخذ كأساس  وال رضورياً، ليس من شأنه أن ي درج ضمن املعرفة ا
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كنها السابقة للتجربة فهي من حيث كونها تركيبيًة، مي ألحد العلوم؛ ولكّن القضايا الرتكيبية

 منحنا معلومات جديدة، ومن حيث كونها مقّدمًة عىل التجربة، تكون رضوريًة وكلّيًة.

من حيث هي وعىل أساس داللتها التي  القول أّن امليتافيزيقااستناداً إىل ما ذكر ميكن 

 والتجربة تتضّمن قضايا مقّدمة عىل الحّس  -السكوالتية  - يعتقد بها أتباع الفلسفة املدرسية

حّس مقّدمة  عىل ال قبليّة   هذا املعنى ي طرح يف إطار قضايا تركيبيّة   بغّض النظر عن كون

يف هذا املجال فهو: إنّها لو اعتربت علامً يفيد اليقني، فال بّد من  والتجربة. وأّما رأي كانط

القول حينئذ  بكونها علامً نستحصل من قضاياه معرفًة تفوق حدود تحليل املوضوع، وهي 

. ولكن هل أّن هذا األمر صادق  حّقاً عليها؟ سوف نتعرّف عىل اإلجابة معرفة  ك لّية  ورضورية 

 يف املباحث التالية:

 املقّدمة عىل التجربة بالقضايا الرتكيبّية عالقة امليتافيزيقا

ق القضايا مرهون  بتحقّ  امليتافيزيقانستنتج من جملة ما ذكر يف املباحث اآلنفة أّن مصري 

 يل:هذا األمر كام ي وقد وّضح إميانويل كانط -املقّدمة عىل التجربة  -القبيلة  الرتكيبية

امليتافيزيقيني من أعاملهم بصورة  رسميّة  طبقاً للقانون والنتيجة أنّنا نعفي جميع 

حتّى يبدو لنا حٌل مريض  لهذا السؤال: كيف تكون املعارف التكيبيّة ممكنًة؟ وباسم 

، هذا الحّل يقّدمون أوراق اعتامدهم إذا كان عندهم يشٌء ي قّدم باسم العقل املجّرد

قيلهم أناٌس عقالء كثرياً ما وقعوا فريسًة لخداعهم دون النظر إىل ما وإال فليتوّقعوا أن ي  

يقّدمونه من أعامل. وإذا كانوا عىل العكس يريدون أن يواصلوا أعاملهم ال بوصف 

علامً، بل فن  ي قنع الناس مبا هو نافٌع لهم ويناسب فطرتهم، فال نجد قانوناً  امليتافيزيقا

من مزاولة املهنة، وعندئذ  سيتكلّمون بلسان  متواضع  وهو لسان اإلميان العاقل  مينعهم

، وال حتّى عىل  وسعتفون بأنّه ليس من حّقهم أن يتجاوزوا حدود كّل تجربة  ممكنة 

، إّنا من حّقهم فقط أن يسلّموا  سبيل الفرض والتخمني، أو أن يّدعوا العلم بأّي يشء 

يلزم لهداية العقل واإلرادة يف الحياة، ال من جهة االستعامل بكّل ما ميكن وبكّل ما 

النظري لهام والذي ال يحق لهام مامرسته، بل من جهة االستعامل العميل فقط؛ 

وبذلك فقط ميكن وصفهم بأنّهم حكامء يسدون لإلنسانية نفعاً، ويصدق هذا الوصف 
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 هم أهل امليتافيزيقيني فةعليهم إذا عدلوا عن تسميتهم بامليتافيزيقيني. إّن الفالس

النظر، وال ميكن أن نسمح لهم بأن يتالعبوا بالفروض، إذ لـاّم كانت امليتافيزيقا ت عنى 

، فال ميكن أن يرىض امليتافيزيقيون بأحكام  سطحية  مشبّهة  بالحقيقة، باألحكام القبلية

ة  هو ما تأكّد لنا أنّه يتّصف بالرضورة. وبذلك فإّما أن ألّن ما نّدعي معرفته بصورة  قبلي

يقّدم لنا امليتافيزيقيون علامً، أو ال يشء عندهم، ونستطيع أن نقول بأّن كّل فلسفة  

متعالية  
1
وهي املقّدمة الرضوريّة لكّل ميتافيزيقا، ليست غري الحّل الكامل للمشكلة  

، وبالتايل فلم توجد الفلسفة املتالتي وضعناها هنا نعرضه ونبسطه بطريقة  من  عاريةهجية 

 قبل اآلن، وهي يف الحقيقة جزٌء من امليتافيزيقا وإن كانت تتقّدمها وتجعلها ممكنًة.

رم من كّل مساعدة  من جانب العلوم  فال نعجب إذاً من أّن هذا العلم التاّم الذي ح 

امً جديداً، هو علٌم رضوري  لحّل املشكلة حالً مرضياً، األخرى والذي ي عّد يف ذاته عل

وأّن هذا الحّل يجّر وراءه املتاعب واملصاعب وعدا ذلك يلحق به بعض الغموض.
2
 

 املقّدمة عىل التجربة إمكانّية حتّقق القضايا الرتكيبّية

ملقّدمة ا علامً، مرهون  بإمكانية تحّقق القضايا الرتكيبية من املؤكّد أّن اعتبار امليتافيزيقا

أجاب عن هذا السؤال اعتامداً  عىل الحّس والتجربة، ولكن كيف يتّم ذلك؟ إميانويل كانط

حيث بادر أّوالً إىل إثبات وجود قضايا كهذه ثّم أثبت كونها بديهيًة،  عىل أسلوب  تحلييل،

وبعد ذلك تطرّق إىل استكشاف الرّس يف إمكان تحّققها؛ فهو يعتقد بأنّنا نواجه نطاقني 

 حّس مقّدمة عىل عامل ال معرفيني موجودين عىل أرض الواقع وفيهام قضايا تركيبية

والتجربة، ومن هذا املنطلق قال إنّنا قادرون عىل إجراء بحث  علميٍّ حول الورشوط الالزم 

توفّرها يك تتحّقق هذه القضايا فيهام؛ وبعد التعرّف عليها سوف نتطرّق إىل البحث 

والتحليل حول ما إن كانت امليتافيزيقا لها القدرة عىل تحقيقها أو ال، أي هل فيها قضايا 

 مقّدمة عىل التجربة أو أّن األمر ليس كذلك؟تركيبية 
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 البحتة إمكانّية الرياضيات

بة، وقد مقّدمة عىل التجر يعترب أّول نطاق  علميٍّ يتضّمن قضايا تركيبية علم الرياضيات

 كام ييل: وصفه إميانويل كانط

ها نحن أّوالً أمام معرفة  عظيمة الشأن محّققة  بلغ نطاقها اآلن حّداً يستحّق االعتبار 

ويبرّش مستقبلها بنموي ال حّد له، وهي تستوجب اليقني الرضوري التاّم، أي الرضورة 

جريبي، وبالتايل فهي إنتاٌج خالٌص للعقل، املطلقة؛ وال ترتكز إذاً عىل أي أساس  ت

 .وفضالً عن ذلك معرفة كلّها تركيبية

أن يؤّسس هذه املعرفة عىل نحو  ق بْيلي متاماً؟  واآلن كيف يستطيع العقل اإلنساين

، مبدئاً ترتكز عليهاإاّل تفرض هذه امللكة التي ال تستند إىل التجربة، بل وال ميكن أن 

قبلياً للمعرفة يختفي يف أعامقها ويظهر يف تلك اآلثار التي تكشف الستار عنها إذا ما 

اجتهدنا يف البحث عن أصلها األّول؟ لكنّنا نجد أّن كّل معرفة  رياضية  تحمل طابعاً 

، أي حا ًة يف رض خاّصاً، فأّوالً يجب أن تكون تصّوراتها حارضة يف العيان وبصورة  قبلية 

، وهي ال تستطيع أن تتقّدم خطوًة بغري هذه العيان املجرّد ال يف العيان التجريبي

الوسيلة، لذلك فأحكامها تقوم دامئاً عىل العيان، وميكن أن تكتفي الفلسفة باستخدام 

طة ساألحكام النظرية املستخلصة من تصّورات  بسيطة  وأن تفرّس قضاياها الرضورية بوا

العيان، إّنا ال ميكن أبداً أن تشتّق هذه األحكام من العيان، وتلك املالحظة عن طبيعة 

تعطينا من اآلن فكرًة عن الرشط األّول وأعال الرشوط كلّها إلمكان  الرياضيات

الرياضيات، إذ ينبغي فعالً أن تقوم عىل العيان املجّرد فتكون فيه جميع تصّوراتها 

 حارضًة بصورة  عينية  وغري ذلك قبلية، أو إن شئنا فبالعيان املجرّد يتّم بناء تصّوراتها.

وإذا أمكننا أن نكشف عن وجود هذا العيان املجرّد ورشوط إمكانه، فإنّه يصبح من 

ة البحتة، ممكنًة يف الرياض القبلية السهل علينا أن نفرّس كيف تكون القضايا التكيبية

ح لنا فعالً يسم وبالتايل كيف يكون هذا العلم نفسه ممكناً، وإذا كان العيان التجريبي

، محموالت جديدة ينقلها العيان نفسه  أن نضيف يف التجربة بطريقة  تجريبية  وبال عناء 

ا يتحّقق أيضاً يف العيان املجرّد هذإىل التصّور الذي نكّونه عن موضوع العيان، فإّن 

مع هذا الفارق وهو أنّه يف حالة العيان املجرّد يكون الحكم التكيبي يقينياً بصفة  قبلية  
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، بينام يف حالة العيان التجريبي ال يكون الحكم التكيبي يقينياً إاّل بصفة   ورضورية 

. بعدية   وتجريبية 
1
 

أّن العنرصين األساسيني اللذين تتقّوم عليهام  استنتج كانطعىل أساس هذا الكالم  

، وهام الزمان واملكان، ال بّد وأن يكونا مكنونني يف باطننا باعتبارهام القضايا الرياضية

الصورة وعىل أيّة فرضية  أخرى فهذه ، ويف غري هذه عياناً مجرّداً، أي من القضايا الشهودية

ىل الحّس مقّدمًة ع قبليّة   القضايا تبقى غامضًة وال ميكن وصفها إاّل كونها قضايا تركيبيّة  

الزمان واملكان من مصاديق العيان املجرّد  والتجربة. ومن هذا املنطلق رفض فكرة كون

ً إنّهام ليسا من األمور الذاتية ي للقضايا الخارجية الت الالحق للحّس والتجربة وقال أيضا

ندركها بحواّسنا، وإّّنا هام عبارة  عن ثوب  موجود  مسبقاً يف الذهن، والذهن بدوره ي غيش 

. وك ام نالحظ فقد اضطّر كانط هنا ألن مينح الذهن نصيباً من النشاط به كّل أمر  جديد 

املعريف ليك تكون له القدرة عىل بيان النتائج املتحّصلة من القضايا الرياضية، ولكّن هذا 

 الرأي ال يعني أّن ما يعرفه اإلنسان مغاير  لذلك األمر الكائن قبل تحّقق هذه املعرفة.

، لكنّها وخالفاً آلراء علامء الدين يق التجربة الحّسيةرغم أّن املعرفة تتحّقق عن طر

التجريبني، ال تنتقش يف صفحة الذهن البيضاء للداللة عىل أحد األمور، وإّّنا الذهن بحّد 

ذاته فاعل  مؤثّر  عىل واقع املعرفة، وبالطبع فكّل ما ينتقش فيه ال ميكن أن ي عترب ذات األمر 

 م، بل هو مجرّد صورة  له.املعلو 

 يف هذا الصدد: وقال كانط

... وبالتايل فال توجد غري طريقة  واحدة  تجعل العيان سابقاً عىل وجود املوضوع 

، وهي أنّه ال يحتوي عىل يشء  آخر غري صورة القّوة  يف الواقع ومتحّققاً كمعرفة  قبلية 

...  التي تؤثّر بها املوضوعات طباعات الواقعيةالحّساسة التي تسبق يف ذايت كّل االن

ألنّه من املمكن بصفة  قبلية  أن أعرف أنّه ال ميكن إدراك املحسوسات ال بحسب 

صورة القّوة الحّساسة هذه، وبناًء عىل ذلك فإّن القضايا التي تختّص بصورة العيان 
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 موضوعات الحّس وبالتبادل فإّن الحّّس هذه، تكون ممكنًة وصحيحًة بالنسبة إىل

 العيان املمكن قبلياً ال ميكن أن يختّص أبداً إاّل مبوضوعات الحّس.

وهكذا نحن ال ندرك املوضوعات قبلياً إاّل بصورة العيان الحّّس، ومن هنا فال 

ميكن أن تكون يف ذاتها، وهذا الزعم ميكن معرفتها إاّل كام تبدو لحواّسنا ال كام 

كنٌة، أو أّن مم القبلية  اإلطالق إذا كنّا نريد أن نسلّم بأّن القضايا التكيبيةرضوري  عىل

إمكانها يف حالة وجودها يجب أن يكون مفهوماً ومتعيّناً من قبل.
1
 

 املجّرد إمكانّية علم الطبيعة

البحتة  ةعىل أّن العلوم الطبيعي« مقّدمة لكّل ميتافيزيقا مقبلة»يف كتابه  أكّد إميانويل كانط

البحتة بوصفها بديهيًة، وخالل ذكره لتفاصيل املوضوع تساءل قائالً:  عىل غرار الرياضيات

كيف ميكن أن تتحّصل لنا املعرفة مببادئ هذه العلوم؟ وهل أّن هذا األمر ممكن  من 

 األساس؟ ومن جملة ما قاله:

قبلياً وبكّل الرضورة التي  -عندنا يف الواقع علٌم مجرٌّد للطبيعة يبسط أمامنا 

لها. القوانني التي تخضع الطبيعة -القضايا الرضورية تستلزمها 
2
 

ا املجرّد والتي تعترب تركيبيًة ومقّدمًة عىل التجربة، وصفها هذ بعض قضايا علم الطبيعة

 الفيلسوف الغريب كام ييل:

 وهي -املجّردة  إذا نظرنا عن كثب  لوجدنا أّن حّل املسألة الخاّصة مبعرفة الطبيعة

يكون واحداً متاماً سواًء وضعنا السؤال يف الصيغة األوىل أو يف  -عقدة البحث هنا 

الثانية، ألّن القوانني الذاتية التي تجعل وحدها املعرفة التجريبية لألشياء ممكنًة تكون 

كأشياء   مكنة الصحيحًة أيضاً بالنسبة إىل هذه األشياء بوصفها موضوعات للتجربة امل

يف ذاتها ألّن هذا أليس هو موضوع البحث هنا. ويستوي أن أقول: إّن حكم اإلدراك 

ال يكون تجربًة بغري القانون الذي ينسب دامئاً إىل الحادثة املدركة إىل حادثة   الحّّس 
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؛ أو  نبغي حادثة  نتلّقاها من التجربة يبعبارة  أخرى: كّل سابقة  تتّبعها بحسب قاعدة  كلّية 

أن تكون لها علّةٌ 
1
 

يتحّدث عن قدرة  أخرى لها دور  يف النشاط املعريف، وهي عملية  وهنا نجد كانط

اإلدراك، وهذا يعني أّن النشاط املعريف ال يقترص عىل القدرة الحّسية والعيان املجرّد، كام 

 الزمان واملكان؛ فإضافًة إىل القابليّة املوجودة يف الذهن، أنّه ال ميكن أن يكون مقّدماً عىل

ينها وحدًة وت وجد ب هناك قابلية  أخرى تربط بني التصّورات املتحّصلة من اإلدراكات الحّسية

، وبعبارة  أخرى ف ذا هرضوريًة لتجعلها أمراً كلّياً؛ وهذه العملية ميكن اعتبارها عملية بناء 

 الحكم ي عترب من وظائف الذهن.

الذهن عن طريق إصداره أحكاماً حول اإلدراكات والصور التمثيلية، يوجد وحدةً تركيبيًة 

وكلّيًة، ومن ثّم يضّم صوراً متثيليًة كثريًة مشتّتًة يف إطار وحدة  استعالئية  تتّم عىل أساسها 

ري؛ وهذه العملية هي الفكر بعينه، معرفة جميع أجزاء الحكم يف آن  واحد  ضمن وعاء الضم

 :لذلك قال كانط

، لكن عندما نعنّي بواسطة تصّور الذهن  إّن املوضوع يظّل دامئاً يف ذاته غري معلوم 

، فإّن املوضوع ارتباط التمثّالت املعطاة للقّوة الحّساسة  كارتباط  صحيح  صحة  كلّية 

حكم حكامً موضوعياً.يتعنّي أيضاً بهذه العالقة ويكون ال
2
 

لو متّعنا يف األحكام الذهنية الكلّية والرضورية نستنتج أّن الشعور يتضّمن عنارص مقّدمًة 

، والذهن أيضاً فيه  -شهودية   -عىل التجربة وهي موجودة  عىل هيئة صور  عيانية   مجرّدة 

كام. هذه الرضورية لألحمقوالت  قبلية  مقّدمة  عىل التجربة وهي التي متثّل الصور الكلّية و 

لبحتة، ا املفاهيم الرضورية الكلّية هي التي جعلت التجربة أساساً لجميع العلوم التجريبية

املقّدمة عىل املفاهيم  وعىل هذا األساس نطرح السؤال التايل: كم عدد املفاهيم القبليّة

حينام أجاب عن هذا السؤال، بادر إىل  يقتها؟ إميانويل كانطالذهنية البحتة؟ وما هي حق

تصنيف القضايا التي يكون الذهن قادراً عىل صياغتها، ويف بادئ األمر جعل القضايا 
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يع كّل أجزاء  ومن ثّم قام بتفراألربعة األساسية الكلّية يف جدول  منطقيٍّ مستقلٍّ ضمن أربعة 

 جزء  إىل ثالثة فروع ، حيث قال قبل ذلك:

 ،من حيث إنّها تقوم عىل تصّورات الذهن املجّردة القبلية وليك نبنّي إمكان التجربة

ة  وكذلك يجب علينا أّوالً أن نقّدم يف جدول  كامل  كّل ما يتألّف منه الحكم بعامّ 

اللحظات املختلفة للذهن يف جدول هذه التصّورات، وفعالً فإّن تصّورات الذهن 

املجّردة توازي هذه األزمنة متاماً، ألّن هذه التصّورات هي تصّورات العيان بعاّمة  من 

كأحكام  يف ذاتها، وبالتايل كأحكام  صحيحة  حيث إنّها تتعنّي بالنسبة إىل زمن  أو آخر 

، وهكذا ستتعنّي أيضاً بطريقة  دقيقة  جّداً املبادئ القبلية إلمكان بصفة  رضو  رية  وكلّية 

كّل تجربة  بوصفها معرفة  تجريبية  صحيحة  موضوعياً؛ وهذه املبادئ فعالً ليست شيئاً 

 -طبقاً لبعض الرشوط العاّمة للعيان  -آخر غري القضايا التي تدخل كّل إدراك  حّّس 

املجرّدة.تحت تصّورات الذهن 
1
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 والجدول املنطقي لألحكام كاآليت:

 1 

 حيث الكّم: من

 كلّية،

 جزئية،

 مفردة

 

2 

 من حيث الكيف:

 حملية،

 رشطية،

 منفصلة

 3 

 من حيث اإلضافة:

 موجبة،

 سالبة،

 ال محدودة

 4 

 من حيث الجهة:

 احتاملية،

 تقريرية،

 رضورية

 

 

االثنتي عورشة حكامً منطقياً إلحدى املقوالت ومبا أنّه اعترب كّل واحدة  من هذه القضايا 

املتقّدمة عىل التجربة الذهنية، فقد بادر إىل تنظيم مقوالت  متقّدمة  مناظرة  لها كام هو 

 موّضح يف الجدول التايل:

 الذهن لتصّورات متعال   جدول

 1 

 من حيث الكّم:

 وحدة )القياس(،

 كرثة )الِعظم(،

 جملة )الكّل(
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2 

 من حيث الكيف:

 الجوهر،

 العلّة،

 االشرتاك

 3 

 من حيث اإلضافة:

 الواقع،

 النفي،

 التحديد

 4 

 من حيث الجهة:

 اإلمكان،

 الوجود،

 الرضورة

 

 

بة يف املتقّدمة عىل التجر وعىل هذا األساس ومن خالل اعتباره بداهة القضايا الرتكيبية

البحتة، فقد استدّل عىل وجود مفاهيم  بحتة  متقّدمة  عىل التجربة  نطاق العلوم الطبيعية

الذهنية، أي مقوالت الذهن، ووصفها بأنّها رشط  إلمكان تحّقق القضايا؛ كام وصفها بكونها 

، ويف الحني  أصوالً قبليًّة ممكنًة، حيث قال إّن التجربة ميكن أن ت عرّب عن قوانني  طبيعيّة  كلّية 

للتجربة؛ وعىل هذا األساس تتّضح اإلجابة عن ذاته من املمكن لهذه القوانني أن تكون سابقًة 

سؤالنا الثاين الذي متحور حول إمكانية تحّقق العلوم الطبيعية البحتة.
1
 

حسب ما هو مذكور  يف هذا الجدول، بادر إىل تحليل التصّورات الذهنية  إميانويل كانط

باعتبارها أمراً متعالياً، ووّضح عىل أساسه كيفيّة حكومة القوانني الكلّية الرضوريّة عىل التجربة؛ 

وأّما بالنسبة إىل عامل الخارج، فقد اعترب الذهن فاعالً أيضاً إىل جانب فاعليّة الزمان واملكان 

تبارهام رشطني أساسيني لتحّقق التصّورات الذهنية. وعىل صعيد التجربة فقد أكّد عىل كلّية باع

للحكم واندراج التصّورات وإدراكها يف  التصّورات ورضورتها واتّحادها، واعترب الصورة املنطقية

ألساس قال إّن إحدى هذه إطار وحدة  ذاتية  بباطن اإلنسان بكونها من وظائف الذهن؛ وعىل هذا ا

الوظائف هي وضع القوانني، وهو الذي يجعل من املمكن للطبيعة أن تعنّي وجود األشياء حسب 

قوانني كلّية.
2
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إّن الكثري من القوانني الطبيعية ال ميكننا إدراكها إاّل عن طريق التجربة، ولكّن التجربة بحّد 

 قة بني القوانني والظواهر الطبيعية، أي أّن الطبيعةذاتها ليس من شأنها إعانتنا عىل فهم واقع العال 

مفتقرًة  ذاتها بشكل  عام ال ميكن أن تدرك مطلقاً عن طريق أي نشاط  تجريبيٍّ لكون التجربة بحدّ 

للقوانني الطبيعية باعتبارها رشوطاً مسبقًة لتحّققها؛ وعىل هذا األساس فالقوانني الطبيعية 

كّل أمر  تجريبيٍّ ألنّنا ندرك الطبيعة بوصفها مجموعًة من الظواهر، وبالتايل هي األساس ل

فهي مجرّد تصّورات  يف أذهاننا مام يعني أّن القانون الذي نتمّكن عىل أساسه من الربط 

فيام بني هذه التصّورات يختلف عن األصول التي تتقّوم عليها يف ارتباطها واملوجودة يف 

ألساس فنحن عاجزون بالرضورة عن إدراك الورشوط الالزمة التّحاد ذواتنا؛ وعىل هذا ا

 التصّورات يف ذات اإلنسان، وهذه الورشوط بطبيعة الحال مقّومة  إلمكانية تحّقق التجربة.

املسألة األساسية التي تّم تسليط الضوء عليها يف املبحث السابق والتي متحورت 

يها القوانني الطبيعية الكلّية لها القابلية يف أن تتقّدم عىل التجربة، يرتتّب عل حول إثبات كون

القول بأّن اإلنسان بحّد ذاته هو املصدر األول لسّن القوانني الطبيعية مام يعني أّن هذه 

ىل التجربة د عال ينبغي لنا االعتام القوانني كامنة  يف أذهاننا، لذا إن أردنا استكشاف الطبيعة

، بل ال بّد لنا من التعرّف عليها يف رحاب تلك القوانني؛ لذا ينبغي لنا تسليط الضوء الحّسية

عليها وفقاً للظروف التي تتيحها لنا التجربة، وهذه الظروف كامنة  يف أذهاننا، إذ ال ميكننا 

حو  آخر لكونها ليست ذات القواعد املعرفيّة اعتبار تلك القوانني مقّدمًة عىل التجربة بن

 التحليلية، وإّّنا هي عبارة  عن رشح  وتفسري  حقيقيٍّ لها.

هذا التطابق بني األصول التجريبية والقوانني الطبيعية والذي ي عّد انطباقاً رضورياً، إّّنا 

تجربة، عن طريق ال يحدث لسببني فقط، فهذه القوانني إّما أن تكون مستوحاة من الطبيعة

أو أّن األمر عىل خالف ذلك، أي أنّها مستلهمة  من التجربة مبارشًة، وهذا يعني االنطباق 

الكامل بني التجربة والقانون. ولتحليل هذين السببني، نقول إّن األّول فيه تناقض  من 

قابلية  التجربة، وهي لها الاألساس ألّن القوانني الطبيعية الكلّية ال بّد وأن تكون مقّدمًة عىل

، لذلك يجب وأن تدرج ضمن جميع  عىل ذلك طبعاً، وهذا يعني أنّها مستقلّة  عن كّل تجربة 

القضايا التجريبية التي تعرتي الذهن البورشي. إذاً، يبقى السبب الثاين ونقول عىل أساسه: 
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ّجب ولرمّبا يتعا هو الذي يقرّها لها، من الطبيعة، وإّنّ  الذهن ال يكتسب قوانينه القبلية

.البعض من ذلك، لكّن هذه امليزة ال متّس بقطعية القوانني برأي إميانويل كانط
1
 

 التصّور العقيل

تحالة اساملسألة الجديرة بالبحث والتحليل عىل صعيد املفاهيم الذهنية البحتة، هي 

االعتامد عليها يف تعّقل أي أمر  خارج  عن نطاق التجربة،
2
وألجل بيان هذا املضمون ال  

وإن اعترب املعرفة غري ممكنة  إاّل يف نطاق  حتّى بّد أّوالً من التذكري بأّن إميانويل كانط

املقوالت الذهنية الشعوريّة والقوى اإلدراكية، لكنّه يف الواقع يؤمن بوجود حقيقة  مجهولة  

ال يدرك اإلنسان ك نه ذاتها فيام وراء نطاق املعرفة وخارج حدود التجربة، وقد عرّب عنها بـ 

، وقال إنّها حينام تكتنف الذهن البورشي تتلبّس يف بادئ «ةالذات املعقول»أي « نومني»

األمر بثوب الزمان واملكان الذهنيني ثّم تندرج ضمن إحدى املقوالت الذهنية يف إطار 

مفاهيم  بحتة. والجدير بالذكر هنا أّن الذهن ال ميكنه إدراك هذه الحقيقة بحّد ذاتها، وال 

تسبق  ال تعني تطبيق الصور التي كام هي يف األمر الواقع ألّن املعرفة البورشيّة ميكنه إدراكها

التجربة الذهنية عىل املاّدة التي تطرأ عىل الذهن والتي ال ميكن استشعارها بدون هذه 

 الصور.

لكونه ال  - النومينات -وأّما السبب يف عجز الذهن عن إدراك ك نه الذوات املعقولة 

ميتلك سوى وسيلتني معرفيتني ال أكرث، إحداهام تتمثّل بالحّس واألخرى باإلدراك؛ 

ً يعني كونه مرتبطاً بالزمان، وبالنسبة إىل  والجدير بالذكر هنا أّن صريورة أمر  ما محسوسا

ان معاً؛ وبناًء عىل ما ذكرناه يف املحسوسات الخارجيّة فهي تعني ارتباطها بالزمان واملك

 البحتة التي تسبق الحّس والتجربة، الَقبْليّة مبحث الزمان واملكان حول الصور الذهنيّة

نستنتج أّن املحسوس عىل أقّل تقدير  يعني التقيّد بحدود الزمان. وأّما بالنسبة إىل األمور 

ة عن نطاق الزمان، فمن املستحيل مبكان  أن تتجىّل يف إطار الحّس؛ كام الذاتيّة الخارج
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حتة املفاهيم الذهنية الب لكون أّن الذهن ليست لديه القابليّة عىل الولوج يف عامل الذوات

طة قابلياته استناظر األوعية التي ال تستوعب سوى األعيان املجرّدة التي يدركها اإلنسان بو 

 الشعوريّة.

عترب ، وهي أنّه ال يوهناك مسألة  جديرة  بالذكر فيام يخّص مبادئ فلسفة إميانويل كانط

تامد دون االع -الشهود  -الذهن كقدرة  مستقلّة  لها القابليّة عىل بلوغ مرحلة العيان املجرّد 

عىل الحّس، وبتعبري  آخر نقول إّن هذا الفيلسوف الغريب سلك مسلكاً مغايراً للحكامء 

الذهن البورشي عاجزاً عن بلوغ درجة العيان  حينام تبّنى فكرة كون القدماء من أمثال أفالطون

قية؛ لحقائق امليتافيزياإلنسان يف معرفة ااملجرّد، حيث أكّد الحكامء السابقون عىل قدرة 

وقال يف هذا الصدد إّن ذهننا ال ميتلك قدرةً عيانيًّة مجرّدًة، بل هو عبارة  عن قدرة  لها القابلية 

عىل ربط املفاهيم التجريديّة مع بعضها.
1
 

اعترب املفاهيم الذهنيّة البحتة تصدق عىل األعيان املجرّدة  وكام ذكرنا آنفاً فإّن كانط

رجع إىل أّن ي - حسب مبادئه الفلسفية -، والسبب يف ذلك تحّصلة من التجربة الحّسيةامل

هذه املفاهيم عبارة  عن صور  منطقية  لألحكام ويتّم تحصيلها من العيان املجرّد، لذا فهي 

طافة بارها أوعيًة فارغًة يف غاية الظرافة واللبحّد ذاتها ال متتلك أيّة تجربة  عيانية  مجرّدة  باعت

بحيث ال تستوعب إاّل ما كان ظريفاً ولطيفاً من سنخها، وال ميكن التأكّد من كونها أوعيًة 

إاّل إذا استوعبت يف باطنها أمراً ما. وأّما بالنسبة إىل إطالق املفاهيم الذهنية البحتة عىل 

حيث تجري هذه « تصوير»نشاط  ذهنيٍّ يسّمى األعيان املجرّدة، فهو يتحّقق عىل ضوء 

ة،بحت -متقّدمة  -العملية الذهنية وفق أصول  وصفها كانط بأنّها أصول  ذهنيّة  قبليّة  
2
وعرّب  

 :مرتبطة  باألصول الكلّية للعلوم الطبيعية؛ وعبارته كالتايل عنها بأنّها فسيولوجيّة  

ياً، العاّمة التي ميكن معرفتها قبل هي أيضاً قوانني الطبيعة ومبادئ التجربة املمكنة

وهكذا يكون حّل املشكلة التي وضعناها يف سؤالنا الثاين: كيف يكون علم الطبيعة 

                                                        

 .160- 159. املصدر السابق، ص 1

وأصول  ،مجرّدة، وأسس إدراكية حّسية، وقضايا شبه تجريبية-شهودية -بأنّها أصول عيانية  . هذه األصول وصفها إميانويل كانط2

 وضعية فكرية تجريبية.
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املجّرد ممكناً؟ ذلك ألّن الشكل التنظيمي الذي يتطلّبه العلم هنا ال يحتاج إىل أيّة 

إضافة  أخرى، وال نجد رشوطاً أخرى ممكنة أعىل من الرشوط الصورية التي وضعناها 

لكّل األحكام عموماً، وبالتايل أعىل من كّل القواعد التي يقّدمها لنا علم املنطق 

عموماً، وهي تؤلّف نسقاً منطقياً. أّما التصّورات التي ت بنى عىل هذه القواعد التي 

لكّل األحكام التكيبية والرضورية، فهي تؤلّف لذلك حّقاً نسقاً  تتضّمن الرشوط القبلية

التصّورات، تؤلّف نسقاً متعالياً. وأخرياً فاملبادئ التي تدخل هذه الظواهر تحت هذه 

، وهو أّوالً يجعلها معرفًة ممكنًة،  فسيولوجياً، أي نسقاً للطبيعة يتقّدم كّل معرفة  تجريبية 

ايل أن نطلق عليه بصفة  خاّصة  اسم العلم الكيّل واملجّرد للطبيعة.وميكن بالت
1
 

األمر املهم يف هذا املضامر والذي له ارتباط  مبوضوع بحثنا، هو أّن التصّورات 

أرسها ، بالحاصلة لكّل مفهوم  من املفاهيم الذهنية البحتة وكذلك األصول الفسيولوجية

، بل إّن الزمان ي عّد من ذاتياتها. إذاً، مبا أّن الزمان موجود  يف تعترب بنيًة أسا سيًة ألطر  زمانية 

جميع األطر والصور الفسيولوجية، لذا نقول إّن كّل أمر  غري زماينٍّ ليس من شأنه أن يلج يف 

مضامر املفاهيم الذهنيّة البحتة ليدرج ضمن مقوالت العلّية أو الجوهر أو الرضورة؛ 

ميكن تشبيهه بالسلّم الذي تتمكن من خالله الذوات املعقولة بأن تخرج من نطاق  فالزمان

لتنزل يف ساحة األعيان املجرّدة، وبالتايل فإّن كّل أمر  ال يعتمد عىل هذا السلم  امليتافيزيقا

 :س قال كانطفهو يف الواقع غري مؤّهل  ألن يجول يف مضامر هذه األعيان؛ وعىل هذا األسا

يضع جميع الظواهر بوصفها عيانات تحدث يف  وأّول هذه املبادئ الفسيولوجية

الزمان واملكان، تحت تصّور املقدار، ومن ثّم فهو مبدأ انطباق الرياضة عىل التجربة.
2
 

الذهن بالقضايا املجرّدة، لكنّه  أكّد عىل رضورة تقييد عىل الرغم من أّن إميانويل كانط

مع ذلك أذعن بكون الذهن ميتلك قدرًة أخرى مضافًة إىل قدرتيه الحّسية واإلدراكية، وهي 

، واعتربها غري مقيّدة  بتلك القضايا؛ وعىل هذا األساس وصف «عقل»التي يطلق عليها 

 ر.املفاهيم الذهنية البحتة بأنّها ذات طابع  متعال  يفوق حدود الظواه
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املعنى املتعارف للميتافيزيقا حتّى عهد هذا الفيلسوف الغريب هو مجموعة  من القضايا 

املتقّدمة واملتحّصلة بشكل  قطعيٍّ من إطالق املفاهيم الذهنية عىل عامل الذاتيات  الرتكيبية

لًة لكونها مستحيلة التحّقق بهذا السياق، لذلك وقد اعتربها بهذا املعنى باط - النومينات -

البحتة  الرياضيةأكّد عىل أّن هدفه من البحث عن الرّس الكامن وراء إمكان القضايا 

 .والقوانني الطبيعية البحتة، هو يف الحقيقة البحث عن إمكان أو عدم إمكان امليتافيزيقا

أكّد عىل أّن القواعد واألصول الرياضية والطبيعية البحتة تعترب متقنًة وتاّمًة بحّد ذاتها، كام 

 لذا فهي يف غنى عن كّل استدالل  واستنتاج  قام به البورش حول مسائل علمي الرياضيات

ل: نعم، إنّهام كذلك، ولكنّهام ؛ ولو قيل إنّهام بحاجة  إىل البحث والتحليل، نقو والطبيعة

ال يحتاجان إىل ذلك لذاتهام، بل ألجل إثبات علم  آخر، إاّل وهو امليتافيزيقا.
1
 

 العقل والقياس

 ويل كانطإميانيتضّمن مفاهيم بحتة اعتربها  العقل لدى تأسيسه قوانني امليتافيزيقا

تصّورات، لذا قال كام أّن اإلدراك بحاجة  إىل مفاهيم  خاّصة  لكسب التجربة، فالعقل أيضاً 

لديه مبدأ  خاصٌّ لهذه التصّورات التي يراد منها تلك املفاهيم الرضورية التي ال تخضع 

م تعترب من قل، فاملفاهيللتجربة بتاتاً؛ وكام أّن هذه التصّورات ت عّد من مستلزمات طبيعة الع

لوازم طبيعة اإلدراك.
2
 

يف الذهن، انرصف إىل إجراء  لدى سعيه الستكشاف منشأ التصّورات العقلية كانط

بحوث  مقارنة  عىل غرار تلك التي أجراها الستكشاف حقيقة املفاهيم الذهنية حينام لجأ 

كام نشاطاً ذهنياً ماّدته األح -املقارنة  -ع األحكام، فهو يعترب القياس إىل بيان مختلف أنوا 

 ماّدًة للحكم. -الشهود  -والقضايا مثلام يكون العيان املجرّد 

املقارنة أو القياس يف الحقيقة عبارة  عن نشاط  ذهنيٍّ ي عتمد إلثبات القضايا املجهولة 

منّصًة يقفز منها العقل يف مضامر  محظور  عليه  بواسطة قضايا معلومة، وقد اعتربه كانط
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ألنّه متعطّش  لفهم القضايا املطلقة الكاملة وغري  - النومينات - ومجهول  يف عامل الذوات

امله كاملقيّدة، لذا فهو ال يتشبّع من تلك املعلومات التي تحّل يف الذهن، أي أنّه ال يجد 

ورضاه إاّل يف هذه الكائنات بوصفها أشياء يف ذاتها وال أمل له يف أن يحّققها لنفسه باشتقاق 

الظواهر من مبادئها، إذ إّن هذه الظواهر ترتبط بيشء  يختلف عنها متاماً لكونه غري متجانس  

 معها.

قل يك لعالحكم بوصفه ثرًة للنشاط الذهني، فهو لوحده غري قادر  عىل فسح املجال ل

يروي ظأمه املعريف ويحّقق أهدافه العليا، بينام القياس عىل خالف ذلك، حيث له القابليّة 

عىل فسح املجال للعقل يف الخوض يف غامر البحث عن القضايا املطلقة والكامل التاّم 

 عن طريق ثالثة أنواع  من القياس.

كّل و  التصّورات العقلية اإلنسان من وجهة نظر هذا الفيلسوف ميتلك ثالثة أّناط  من

 واحد  منها ناشئ من أّناط القياس الثالثة؛ وهذه التصّورات العقلية عبارة  عاّم ييل:

 . تصّور النفس1

 . تصّور الكون2

 . تصّور الله تعاىل3

 وأّما أنواع القياس الثالثة فهي عبارة  عن:

 . القياس الحميل1

 . القياس الورشطي2

 . القياس االنفصايل3

ون الكربى فيها تك مكمن االختالف بني هذه األّناط الثالثة هو أّن القضية املنطقية

 عىل الرتتيب التايل:

 . قضية حملية1

 . قضية رشطية2

 . قضية انفصالية3
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تاز بها مختلف أنواع القياس والتي تعّد وهنا ال بّد لنا من معرفة الخصائص التي مت

وفضاًء رحباً يتمّكن العقل من خالله أن يصول ويجول يف  أساساً لنشأة التصّورات العقلية

عامل املعرفة واالستدالل؛ والجدير بالذكر هنا أّن النتيجة ال تكون مقبولًة يف أي قياس  إاّل 

 القياس، ونوّضح ذلك يف املثال التايل: إذا صدقت عليها كربى

 كّل إنسان  فان   -

 كّل عامل  إنسان   -

 إذن، العامل فان  

ن  كّل إنسا»مورشوط  بصدق قضية « كّل عامل  فان  »وعىل هذا األساس فإّن صدق قضية 

ال تصدق إاّل إذا أمكن استنتاجها  -أو الورشط  -الكربى  ، ولكّن هذه القضية املنطقية«فان  

 يف قياس  منطقي آخر كام ييل:

 كّل حيوان  فان   -

 كّل إنسان  حيوان   -

 إذن، كّل إنسان  فان  

يضاً مورشوط  أ « كّل حيوان  فان  »من البديهي أّن صدق كربى هذا القياس والتي هي قضية 

 بصدق قياس  منطقي آخر كالتايل:

 كائن  حي فان  كّل  -

 كّل حيوان  كائن  حي

 إذن، كّل حيوان  فان  

عىل فرض  -وكام هو معلوم  فالذهن ال يروي ظأمه املعريف من القياسات املذكورة 

فهي مورشوطة  دامئاً بصدق قضيتها الكربى، لذلك يبادر إىل القيام بقياس   -صدق نتيجتها 

 هياً.بدي -أي كربى القياس  -آخر يجعل صدق ذلك الورشط 

بناًء عىل ما ذكر، لو تأّملنا بهذه القياسات التي يتّخذها الذهن كسلّم  للرقي إىل درجات  

أعال، لوجدنا أّن كربى كّل قياس  منها ميثّل حكامً كلّياً يتّم بيانه عىل هيئة قاعدة  مرتبطة  

لقياس ا باملوضوع، ومن ثّم يستقّر هذا املوضوع يف صغرى املحمول؛ فالقاعدة الكلّية يف
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اإلنسان فانياً، وهي القضية الكربى يف القياس؛ وهذا  األّول عىل سبيل املثال هي كون

 «.كّل عامل  إنسان  »يف قضية « عامل»

خالصة الكالم أّن ثرة القياس قد أصبحت ممكنًة ألّن ما كان مندرجاً ضمن كربى 

األساس نقول: ما دام هذا األمر  املوضوع قد أصبح جزءاً من صغرى املحمول، وعىل هذا

ممكناً، أي إمكان تحّول موضوع القضيّة الكربى إىل محمول  لقضيّة أخرى صغرى، فهذه 

املسرية االرتقائية من قياس  إىل قياس  آخر تستمّر وتتواصل وال تتوقّف إاّل حينام نتوّصل 

 العقل تكتنفه رغبة  يفإىل موضوع  ليس من شأنه أن يكون محموالً ملوضوع  آخر؛ ومبا أّن 

بلوغ املرتبة النهائية لهذه السلسلة املتوالية من القياسات، فهو يبحث عن ذلك املوضوع 

 التاّم، لذا ال تتشبّع رغبته إاّل عندما يدركه.

حدث يف كّل واحد  من أّناط القياس أكّد عىل أّن هذه العملية العقلية ت إميانويل كانط

 والورشطي واالنفصايل، وقال إّن العقل يسعى الثالثة التي أرشنا إليها، أي القياس الحميل

إىل بلوغ ك نه ذلك املوضوع التاّم النهايئ الذي ي عّد رشطاً وليس مورشوطاً وتصدق عىل 

الكربى التي تعترب كّل واحدة  منها نتيجًة لقياس  أدىن؛ حيث اعترب  أساسه القضايا املنطقية

هذا السعي العقيل بأنّه أمر  طبيعي لكونه جزءاً من ماهية العقل، لذا فاألمر غري الطبيعي 

عّد ي والنادر برأيه هو أّن العقل يضفي عينيًة عىل هذا املوضوع التاّم غري املورشوط والذي

بالبداهة حقيقًة خارجًة عن نطاق التجربة، ومن ثّم يتولّد لديه تصّور  بوجود هذا املوضوع 

 حّقاً.

بشكل  أفضل: حينام ننظر إىل عدد  من  نذكر املثال التايل ليك يتّضح رأي كانط

وارع نا امتداد أحد الشالخطوط املتوازية املمتّدة باتّجاه نقطة  معيّنة  بعيدة  عنّا، كام لو شاهد

الطويلة مع رصيفيه وجزرته الوسطية، سوف نتصّور أنّها تلتقي يف تلك النقطة البعيدة وفق 

قابلياتنا يف املشاهدة البرصية وتصّوراتنا الباطنية؛ وهذا األمر بطبيعة الحال ليس واقعياً وال 

ًة تلك الخطوط متقارب متحّققاً يف الخارج، إذ إّن قابلياتنا الحّسية هي التي جعلت من

، وعىل هذا األساس يتولّد لدينا تصّور  بوجود نقطة  ومرتبطًة مع بعضها يف نقطة  مفرتضة 

وكذا  .الخطوط التي تلتقي يف نقطة  نائية  ومتتّد إىل ما النهايةالتقاء  وكأنّها هي املبدأ لهذه 
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املفاهيم التي يدركها وكأنّها ممتّدة  إىل  هو النشاط الذهني، حيث يبادر الذهن إىل تصوير

ما النهاية
1
يف نقطة  وهمية  يبلغها العقل عن طريق ديناميكيّة أوجه القياس الثالثة  وتلتقي 

 كام عرّب عنه. -املحض  - بحيث يعتربها حقيقًة تعكس تصّور العقل املجرّد

 )املحض( جدل العقل املجّرد

عىل أّن تصّور النفس باعتبارها جوهراً بسيطاً، وتصّور العامل بكونه  لقد أكّد إميانويل كانط

، وكذلك تصّور الله تعاىل؛ هي كلّها  سلسلًة من الظواهر التي تجّسد حقائق غري مقيّدة 

عن نطاق عامل التجربة بحيث ال ميكن إطالق عنوان املفاهيم الذهنية تصّورات  خارجة  

ً فهذه املفاهيم البحتة ال تطلق إاّل عىل تلك القضايا القبلية  البحتة عليها، وكام ذكرنا آنفا

التي انطبعت يف الذهن عىل هيئة صور  بحتة  للزمان واملكان يف إطار عمليّة الحّس 

، فهي ال تخضع للتجربة، وبالتايل ال  ا أّن التصّورات العقليةوالشعور؛ ومب غري محسوسة 

 ميكنها أن تصبح نطاقاً للمفاهيم اإلدراكية البحتة.

هو من سنخ وضع  ومن املؤكّد أّن تطبيق املفاهيم الذهنيّة عىل التصّورات العقلية

غري ما وضع له، ومن ثّم فإّن هذا القرار غري املناسب يسفر عن حدوث خطأ  اليشء يف

يصعب استكشافه لكونه خارجاً عن إطار الفهم واإلدراك، لذلك تتزعزع أوضاع العقل بسببه 

 ويغرق يف جدل  مع نفسه.

 يف هذا الصدد: قال إميانويل كانط

لن يكشف لنا أبداً عن باطن األشياء، أي عاّم ال يكون ظاهرًة،  إّن العلم الطبيعي

إّنا ميكن أن يكون مع ذلك املبدأ األعىل لتفسري الظواهر، وعدا ذلك فالعلم الطبيعي 

قتحنا وحتّى إذا ا ليس يف حاجة  عىل اإلطالق إىل هذا املبدأ يف التفسريات الطبيعية؛

وعىل سبيل املثال مبدأ تأثري الكائنات  -عىل أصحابه استخدام مثل هذا املبدأ 

فيجب عليهم استبعاده وعدم إقحامه يف تفسرياتهم، بل يجب عليهم أيضًا  -الالماّدية 

أن يقيموا دامئاً هذه التفسريات عىل أساس ما ميكن أن يكون مستمّداً من التجربة فقط 
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قوانني  بحسب موضوعاً للحواّس وبوصفه مرتبطاً بإدراكاتنا الحّسية الواقعيةبوصفه 

 التجربة.

 نرشع التي ال -التي تقودنا يف املحاوالت الجدليّة للعقل املجرّد  أّما امليتافيزيقا

، بل تدفعنا إليها طبي إىل األفكار  -ه عة العقل نفسفيها بصفة  اختيارية  أو بصفة  شخصية 

 التي ال نستطيع تجنّبها وميكننا تحقيقها، فهي ال تفيد يف بيان النهاية الحقيقية املتعالية

لالستعامل املجرّد للعقل، بل تفيد أيضاً يف طريقة تعيينها؛ وتلك هي الغاية والفائدة 

الطبيعي للعقل الذي تولّدت امليتافيزيقا عنه، وهي ابنة العقل الغالية  من هذا االستعداد

التي ال ت عزى والدتها إىل مجرّد الصدفة، بل هي مثل كّل يشء  آخر يف هذا العامل قد 

، ألّن  تولّدت من بذرة  أّولية  مركّبة  بحكمة  تركيباً عضوياً خاّصاً من أجل غايات  هاّمة 

، نابعٌة أصالً من طبيعتنا نفسها، ورمّبا أكرث من  امليتافيزيقا مبا لها من سامت  أساسية 

أي علم  آخر ال ميكن أبداً أن نعّدها نتيجة اختيار  اعتباطيي أو ننظر إليها بوصفها التوّسع 

 املمكن لتقّدم التجربة التي تعّد منفصلًة متاماً عنها.

نفني بها يف استعامله ومع ذلك فال يجد يف تصّورات وقوانني الذهن التي يكت

سئلة بسبب هذه األ -، ما يكفي إلشباع حاجته الخاّصة، حّقاً إّن العقل قد فقد التجريبي

 كّل أمل  يف إيجاد حلي كامل  لها، واألفكار املتعالية -التي تتكّرر دامئاً إىل ماالنهاية 

هي مشكالٌت يقف أمامها العقل؛ وهكذا يرى العقل  التي تهدف إىل إيجاد هذا الحّل،

بوضوح  أنّه ال ميكن أن يوجد هذا الحّل بصفة  كاملة  يف عامل الحواّس، وال حتّى يف 

التصّورات التي تساعدنا عىل فهمه، أي املكان والزمان وكّل ما أدرجناه تحت اسم 

ري سلسلة  من الظواهر تصّورات الذهن املجّردة، والعامل املحسوس ليس شيئاً آخر غ

 -يحة  بعبارة  رص -التي ترتبط بحسب قوانني عاّمة، فهو إذاً ال يتقّوم بذاته، وهو ليس 

، وبالتايل فهو يخضع بالرضورة ألساس هذه الظواهر، أي الكائنات التي ذاتهاليشء يف 

؛ ومعرفة هذه الكائنات هي بل كأشياء  يف ذاتها -ال كظواهر فقط  -ميكن أن نعرفها 

وحدها التي ميكن أن تعطي العقل األمل ألن يحّقق يف يوم  ما رغبته يف الوصول إىل 

معرفة السلسة املكتملة التي ترقى من املرشوط إىل رشوطه.
1
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يف نطاق كّل واحدة  من  -املحض  - الضوء عىل جدل العقل املجرّد وقد سلّط كانط

، حيث تطرّق إليها عىل صعيد النفس والعامل  التصّورات العقلية الثالثة تحت عنوان  محّدد 

 العقل املجرّد، تعارض العقل املجرّد، مثالية والله تعاىل تحت العناوين التالية: مغالطات

 العقل املجرّد.

 العقل املجّرد مغالطات

االستدالالت العقلية التي نتمّكن عىل أساسها من إثبات جوهريّة النفس، هي مجرّد 

 طاتمغال»، ويف هذا السياق ذكر أربع مغالطات  تحت عنوان برأي إميانويل كانط مغالطات  

حيث نكتفي هنا بالحديث عن واحدة  منها فقط؛ وقبل ذلك تجدر اإلشارة « العقل املجرّد

تعترب البنية  التي« أنا أفكر»تتمحور حول قضية  إىل مسألة  مهّمة  للغاية يف مبادئه الفلسفية

قد قال حول جوهرية النفس، ف األساسية آلراء ونظريات الفيلسوف الفرنيس رينيه ديكارت

كانط إّن هذه القضية تعترب رشطاً أساسياً يف عملية التفكري، فهي موجودة  يف كّل أمر  ندركه 

ً من كّل نشاط  ذهني، وعىل هذا األساس ال توجد أيّة عملية  ذهنية  تفيد الفكر وتعّد ج زءا

واإلدراك إاّل وامتازت بها، وبتعبري  آخر فهو قصد أن يقول إّن الفهم ال ميكن أن يتحّقق ما 

 مل نفهم حقيقة هذه القضية.

راك وحدة استعالئية لإلد ملا أسامه كانط تعّد صيغًة أخرى« أنا مفّكر»أو « أنا أفّكر»قضية 

التي هي رشط  لتحّقق جميع أّناط الفهم واإلدراك، والتي  الذايت، وهذه الوحدة االستعالئية

تعترب استعالئيًة حّقاً، ليس من شأنها أن تكون كسائر األشياء بحيث تعترب موضوعاً للمعرفة، 

مقولًة ليس باألمر « أنا مفّكر»اعتبار هي ال تندرج ضمن املقوالت الذهنية. إذن، لذا ف

 -محمولها إحدى املقوالت  ويكون« أنا»املمكن ألنّنا كلّام أنشأنا قضيًة يكون موضوعها 

فهذا املحمول يعّد رشطاً رضورياً إلدراكنا إياها؛ وهنا أيضاً  -كالجوهر عىل سبيل املثال 

نا، وإذا يف إدراك ميثّل انعكاساً للوحدة االستعالئية« أنا مفّكر»أو « أنا أفّكر»م يقال إّن مفهو 

ك نستطيع إّما أن نقول إّن إدرا فحينئذ  « أنا جوهر»مثل أخذنا بعني االعتبار إحدى القضايا 

يف هذه الحالة يصبح إدراكها ، و «أنا أفّكر»من  املقصودة« أنا»هذه القضية غري مسبوق  بـ 
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 يف« أنا»مستحيالً؛ وإّما أن يكون األمر ليس كذلك، بحيث يكون إدراك القضية مسبوقاً بـ 

، إذ من «أنا أفّكر»، ويف هذه الحالة ال بّد لنا من اإلذعان بأّن األنا هي ذات «أنا أفّكر»

املستحيل أن يكون الورشط لحصول أي نحو  من أنحاء اإلدراك، متعلّقاً إلدراك  آخر؛ ومثال 

 ذلك أّن نجعل العني التي تعترب رشطاً للرؤية جزءاً من األشياء التي ت رى بالعني ذاتها.

 إىل بيان املغالطة التي تبدر من خالل إثبات جوهرية النفس كام ييل:  قد تطرّق كانطو 

يف شعورنا بنفسنا يف الذات املفكّرة  لكن يبدو أنّنا نسك بهذا العنرص الجوهري

ألنا ويقيناً يف العيان املبارش، حّقاً إّن جميع محموالت الحّس الباطن تعود عىل ا

بوصفه ذاتاً، وال ميكن أن نستمّر يف التفكري يف هذا األنا بوصفه محموالً عىل أيّة ذات  

أي فيام يتعلّق بنسبة التصّورات  -أخرى؛ وهكذا فإّن الجملة تبدو يف هذه الحالة 

بل كمحّوالت إىل الذات، إنّها تأتينا من التجربة ال بوصفها مجرّدًة،  املوضوعية

 ليس« أنا»بوصفها موضوع الذات املطلقة نفسها، إّنا نحن ننخدع بهذا األصل، ألّن 

تصّوراً أبداً، إّنا هو فقط إشارٌة إىل موضوع الحّس الباطن الذي ال ميكن معرفته 

.  بواسطة أي محمول 

وبناًء عىل ذلك فال ميكن أن يكون األنا بالتأكيد محموالً عىل يشء  آخر، لكن ال 

، إنّه فقط كام نجد يف جميع الحاالت  ميكن أن يكون أيضاً تصّوراً معيّناً لذات  مطلقة 

األخرى عبارٌة عن عالقة الظواهر الباطنة بذاتها غري املعلومة، ومع ذلك فنحن نقع 

املفيدة جّداً يف القضاء متاماً عىل كّل  -طبيعياً يف الخطأ، إذ ينتج من هذه الفكرة 

ستدّل دليٌل موهٌم جّداً ي   -لظواهر الباطنة للنفس بوصفها مبدأً منظاّمً التفسريات املاّدية ل

يف ذاتنا املفكّرة عىل طبيعة هذه الذات  به من هذه املعرفة املزعومة للعنرص الجوهري

 تكون خارجًة متاماً عن مجموع التجربة. باعتبار أّن معرفة هذه الطبيعة

ا هي أّن الحّد الوسط يف كرباه ملغالطة يف االستنتاج املذكور حسب رأي كانططبيعة ا

، وهو يتمثّل يف لفظ   الذي ال يدّل يف القضيتني« موضوع»وصغراها ليس مبعنى واحد 

املذكورتني عىل املعنى ذاته، فهو يف كربى االستنتاج عبارة  عن أمر  من شأنه بحّد ذاته 

اً واحداً، أن يكون موضوعاً إلحدى القضايا، ومن ثّم يقبل محموالت كام قَِبل وباعتباره شيئ

الجوهر محموالً له. وبتوضيح  آخر نقول: املوضوع بهذا املعنى عبارة  عن يشء  له القابلية 



   103  حقيقة امليتافيزيقا من منظار إميانويل كانط

عىل أن يصبح مشهوداً يف وعايئ الزمان واملكان، ولكنّه ال ي فهم من ذلك املعنى 

فهو يدّل عىل أمر  ليس من شأنه أن يصبح مشهوداً « أنا مفّكر»املستوحى من صغرى قضية 

شيئاً يناظر سائر األشياء، وإّّنا هي رشط  أسايسٌّ  ليست« أنا»يف وعايئ الزمان واملكان؛ فـ 

 لحصول كّل إدراك  لدى اإلنسان.

نهائياً ترجع إليه جميع املفاهيم املعلومة للذهن بوصفها  موضوعاً « أنا»وقد اعترب 

حينام قال إنّنا ال ّنتلك أي تصّور  حول وجودنا  والت، ولكنّه خالف رينيه ديكارتمحم

ّسية عن طريق التعينات الح -برأيه  -عىل حقيقتها، إذ إنّنا « أنا أفّكر»كام هو، وال حول قضية 

اإلدراكية، نتمّكن من فهم ماهية األنا، وهذا الفهم يف الباطنية ومن خالل سائر قابلياتنا 

حدة  استعالئية  عليه تحّقق و  ويرتتّب« أنا أفّكر»أو  الحقيقة عبارة  عن التفات  لألنا االستعالئية

 يف إدراكنا الذايت.

األنا  إىلليس من الصواب مبكان  اعتبار جميع القضايا التي ندركها كمحموالت  عائدة  

؛ وهذا االعتبار يف الحقيقة ليس التي هي بحّد ذاتها محمول  ملوضوع  آخر، وهو أمر  بديهي

نظرياً لحمل التعيّنات واألعراض عىل موضوع  من شأنه أن يكون عنواناً ليشء  متعلّق  بالفهم 

ر عىل غرار سائ« ا أفّكرأن»يف قضية « أنا»والعيان املجرّد؛ إذ ليس من الصواب تصّور أّن 

القضايا التي يتحّقق موضوعها بفضل العيان املجرّد بحيث ميكن اعتبارها موضوعاً 

هذا الخطأ ناشئ  من غفلتنا عن دور األنا بوصفها أمراً استعالئياً، «. الفكر»ملحمول قضية 

من رشوط املعرفة بأنّها كذلك سببه اعتبارنا تلك األمور التي يجب وأن تكون دامئاً 

 متعلّقات لها.

 تعارض العقل املجّرد

واملرتبطة بالنفس، متنحنا تصّوراً يدّل بحّد ذاته  التي يشهدها العقل املجرّد املغالطات

، وذلك من منطلق تصّورنا أّن النفس عبارة  عن جوهر  عىل أمر  ذايتٍّ متعلّق  بعامل النومينات

بسيط  ال ميكن أن يفنى؛ ولكن يف مجال تعارض العقل املجرّد والذي يرتبط بتصّور  حول 

فنحن يف الحقيقة نتحّدث عن عامل املحسوسات، ومن هذه -الكوزمولوجيا - علم الكون
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ن ع وال نتجاوز عليه؛ وتحّدث كانط- الفينومني- الظواهر الناحية فإنّنا ال نخرج عن عامل

 هذه القضية قائالً:

يف استعامله املفارق العايل، وهي من بني  هذه الفكرة هي من نتاج العقل املجرّد

ظواهره أحّقها بالذكر وأكرثها تأثرياً وفاعليًة يف إيقاظ الفلسفة من سباتها الدوغاميت 

الفكرة  -وإقناعها بهذا العمل الشاّق الذي نعني به نقد العقل. وأنا أسّمي هذه الفكرة 

موضوعها إاّل من العامل املحسوس وال تستلزم أيّة  ألنّها ال تستمدّ  - الكوزمولوجية

فكرة  أخرى غري التي يكون موضوعها موضوعاً حّسياً، وبالتايل فهي بوصفها فكرًة ... 

، ال ميكن أن نعّدها حتّى اآلن فكرًة؛ وعىل العكس فإّن تصّورنا للنفس  غري عالية 

ال ميكن أبداً أن نتمثّله  عىل نحو  « البسيط»كجوهر  بسيط  هو مثل تصّورنا ملوضوع 

تتوّسع يف عالقة املرشوط « الكوزمولوجية»بحواّسنا، ومن ثّم فإّن الفكرة الكونية 

بالرشط سواٌء كانت رياضيًة أو ديناميكيًة، إىل حدي ال تصل إليه التجربة أبداً؛ وبالتايل 

رة  مطابقة  فهي تعّد من هذه الناحية فكرًة ال ميكن أن يكون موضوعها معطى لنا بصو 

. يف أيّة تجربة 
1
 

محور البحث هو  ، يكونوكام ذكرنا آنفاً، فحينام نتحدث عن تعارض العقل املجرّد

 يف عامل الظواهر، ولكّن العقل هنا ناظر  بشكل  متوال  لسلسلة  من الظواهر الكوزمولوجية

ملكان، وهذه الرغبة الشديدة ألخذ جميع الظواهر بعني االعتبار، يجعلها يف إطار الزمان وا

 منأى عن األطر التجريبية ويضفي عليها معنى متعالياً.

ومن املؤكّد أّن عالقة هذا التصّور بالقياس الورشطي ليست واضحة املعامل، لذا فهي 

، ويف هذا الصدد نقول إّن القياس الورشطي متق ية ّوم  من أساسه عىل القضبحاجة  إىل بيان 

، ففي «أ»لّة  لـ ع« ب»الورشطية، والصورة الكلّية واملنطقية لهذه القضية كالتايل: لنفرتض أّن 

بّد وأن يكون موجوداً أيضاً ألنّه علّة  له. الذهن  ال« ب»موجوداً، فإّن « أ»هذه الحالة لو كان 

ل ماهيته ليحلّ « ب»اف حقيقة يف هكذا حكم ال يلتزم جانب الصمت، بل يسعى إىل استكش
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و أنّه ، فيقول مثالً ل«ب»وجود  يفرّس « ج»يف قضية  رشطية  أخرى، وعىل افرتاض أّن وجود 

 أيضاً. موجوداً « ج»كان موجوداً، ففي هذه الحالة ال بّد وأن يكون 

 نحو« أ»الذهن يف هذه العملية التحليلية يكون غري مستقرٍّ ويسري بشكل  قهقرايئ من 

، وهذه املسرية يف الواقع حركة  تبدأ انطالقاً من املورشوط نحو «ج»نحو « ب»ومن  ،«ب»

ً بأمر  آخر؛ وهو يريد من هذه الحركة  رشطه، وهذا الورشط بدوره ال بّد وأن يكون مورشوطا

املتسلسلة الورشطية بلوغ درجة  تنتهي معها القضية الورشطية وتبلغ نقطة النهاية، سواء  كانت 

تحّققًة عن طريق لحاظ سلسلة  من القضايا املورشوطة دفعًة واحدًة مع لحاظ هذه النهاية م

أو كانت بلحاظ  -باعتبارها العامل الكامل العاري من كّل رشط   -القضايا غري املورشوطة 

 رشط  غري مورشوط  ويقع يف رأس السلسلة املذكورة.

كان، ألّن الظواهر وعىل هذا األساس يبحث العقل عن أمر  خارج  عن نطاق الزمان وامل

، كام أنّها ليست  يف منظومة الزمان واملكان ال مجال فيها لتحّقق رشط  أّويلٍّ غري مورشوط 

 سلسلًة تعّم جميع الورشوط.

فكرة أّن تصّور الكوزمولوجيا ناشئ من حدوث أربعة أّناط  من  تبنّى إميانويل كانط

التعارض بحيث يشتمل كّل واحد  منها قضيتني جدليتي الطرفني يستحيل رفع التعارض 

بينهام؛ وقال إنّنا طبقاً لهذه األفكار الكونية ال نجد غري أربعة أصناف  من األحكام الجدلية 

لكّل واحد  منها، وذلك  ؤكّد وجود مبادئ مناقضةللعقل املجرّد، وهي بوصفها جدليًة ت

بحسب مبادئ العقل املوهمة جّداً، وال ميكن ألّي فنٍّ ميتافيزيقيٍّ مهام بلغت دقّة تفاصيله 

أن مينع هذا الشقاق، وإّّنا مينعه هذا الفّن الذي يلزم الفيلسوف بأن يرجع إىل املصادر 

املناقضة ليست من نسج الخيال، بل هي متقّومة  أساساً عىل  األوىل للعقل املجرّد، وهذه

؛ ومن ثّم فال مناّص منها وال نهاية لها، وهي تحتوي عىل القضايا طبيعة العقل اإلنساين

 األربعة اآلتية مع نقائصها:

 التعارض األّول: -

 الزمان واملكان. له بداية ونهاية من حيث القضية: الكون

 غري متناه  من حيث الزمان واملكان. نقيض القضية: الكون
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 التعارض الثاين: -

 يتألّف من البسيط القضية: كّل ما يف الكون

 ، وإّّنا كّل يشء  مركّب.نقيض القضية: ال يشء بسيط  يف الكون

 التعارض الثالث: -

 .علل  حاصلة  بفعل حّرية االختيار توجد يف الكونالقضية: 

 ، فهو بأرسه طبيعة.نقيض القضية: ال توجد حّرية اختيار  يف الكون

 التعارض الرابع: -

 يف سلسلة العلل الكونية. -واجب الوجود  -القضية: يوجد كائن  رضوري  

يف سلسلة العلل الكونية، بل كّل ما -واجب الوجود -يشء رضوري نقيض القضية: ال 

 فيها ممكن.

والجدير بالذكر هنا أّن هذا الفيلسوف الغريب أعار أهميًة كبريًة للتعارض يف مبادئ 

، ونستشّف من أسلوبه يف طرح املوضوع أنّه يشعر بوجد  كبري  من تناوله العقل النظري

ً من أكرث الظواهر العقلية غرابًة بحيث ال بالبحث و  التحليل، حيث اعترب هذا األمر واحدا

، فهو برأيه أمر  ظاهرة  غريبة  يف رحاب العقل يف أي من نشاطات العقل املجرّدنظري له 

وال مثيل له يف أي استعامل  آخر، اإلنساين
1
 لذلك قال: 

وبناًء عىل ذلك فأنا أرجو القارئ الذي يقرأ هذا الكتاب بروح الناقد، أن يهتّم بصفة  

عمه قد فطرتها يف العقل ليك يرتاب يف مزا أساسية  بهذه املناقضة، ألنّه يبدو أّن الطبيعة

لتي أقّدمها ا الوهمية ولتجربه عىل اختيار قدرته بنفسه، وأنا ألتزم بإثبات صّحة كّل األدلّة

هنا كأسانيد ونقيضها، وأن أثبت بذلك يقني متناقضة العقل التي ال مناّص منها، وإذا 

كانت هذه الظاهرة الغريبة تدفع القارئ إذاً إىل امتحان الفرض الذي تستنتد إليه من 

، فإنّه سيجد نفسه ملتزماً بأن يتعّمق معي يف البحث عن األساس األّول الذي  جديد 

.ليه كّل معرفة العقل املجرّدت بنى ع
2
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ً يتّم فيه إماطة اللثام عن النشاط  اعترب تعارض العقل النظري الحقيقة أّن كانط نطاقا

رضات تعاالجدلية وأخطائها، حيث صنّف ال العقيل، ومن ثّم بادر إىل بيان أوهام الطبيعة

األربعة املذكورة يف قسمني أساسيني حينام اعترب التعارضني األّول والثاين رياضيني، بينام 

اعترب التعارضني الثالث والرابع ديناميكيني، فقد قال إّن التعارضات الرياضية عادًة ما تنشأ 

باعتبار أّن الزمان واملكان  - النومينات -من نسبة الحقائق الكونية إىل عامل الذاتيات 

صورتان مجرّدتان للحّس وأنّهام من خصائص الذهن. وعىل هذا األساس اعترب القضية 

ونقيضها يف التعارضني األّول والثاين ليسا صائبني، وقال إّن عدم صوابهام ناشئ  برأيه من 

ذا املفهوم املتناقض املفهوم املوجود يف أصل قضاياهام متناقضاً من أساسه؛ وه كون

 بالذات هو ذات الظاهر الذي يعترب أمراً ذاتياً متقّوماً بنفسه.

 ،وأّما التعارضان الثالث والرابع، أي مسألة التعارضات الديناميكية يف فلسفة كانط

فريتفعان حسب استنتاجه كام ييل: القضية ونقيضها صحيحان، ولكن رشيطة أن ال نعترب 

والذاتيات كقضايا متنافرة ال تجتمع مع بعضها. وبتعبري  آخر فإّن كانط اعترب  الظواهر

اقضاً بذاته من متن املفهوم الفينوميني التعارضني األّول والثاين ناشئني من غفلتنا عن كون

حيث اعتباره أمراً ذاتياً، وهذا يعني أنّنا وقعنا يف التعارضني الثالث والرابع جرّاء اعتقادنا 

ناهام باعتبارين مختلفني، بحيث اعترب  والنومينات بعدم إمكانية الجمع بني الفينومينات

 يف هذا الصدد:متعارضني. ومن جملة ما قاله 

بطالن الفرض األّول يف الجنس األّول من املناقضات )يف املناقضتني 

الرياضيتني( يرجع إىل أنّنا نتمثّل بتصّور ما النقض )الظاهرة بوصفها شيئاً يف ذاته( 

 الصنف الدينامييك -اتّفاقاً، كام أّن بطالن الغرض يف الجنس الثاين من املناقضات 

ا نتمثّل االتّفاق نقضاً؛ وبناًء عىل ذلك فإن كانت القضيّتان يرجع إىل أنّن -منها 

نا الحالة الثانية أن تكو املتقابلتان كاذبتني معاً يف الحالة األوىل، فمن املمكن يف 

صادقتني معاً نظراً إىل أّن التناقض هنا نتيجة الوهم فقط.
1
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إيجايبٍّ حول بداية  بناًء عىل ما ذكر نقول: رغم عجزنا من إثبات أي حكم  سلبيٍّ أو

وضيق نطاق املكان أو عدم ضيقه، وكذلك مع عدم قدرتنا عىل  الزمان أو عدم بداية الكون

إثبات قابلية أو عدم قابلية انقسام الكون إىل أجزاء  بسيطة  وفق التعارضني األّول والثاين 

لكنّنا يف التعارضني الثالث والرابع متّكنا من إثبات شّقي ، الفلسفية حسب مبادئ كانط

ة  وكذلك أثبتنا عدم وجود حّرية  علّي -مختارة  -القضيّة، أي أنّنا أثبتنا صّحة وجود علل  حرّة  

. إضافًة إىل ذلك فقد أثبتنا  -حّرية اختيار   - بحيث يكون الوجود بأرسه عبارًة عن طبيعة 

، يف سلسلة العلل الكونية -واجبة الوجود  -جود علّة  رضورية  صواب القضية القائلة بو 

واجب  -وكذلك توّصلنا إىل نتيجة  فحواها صواب قضية عدم وجود أي أمر  رضوري 

. ومام قاله إميانويل كانط -الوجود  ا هذيف  يف هذه السلسلة، وإّّنا كّل يشء  فيها ممكن 

 املضامر:

املجانسة بني املوضوعات  -مقّدماً وبالرضورة  -إّن التابط الريايض حّقاً يفرض 

التي يربطها )يف تصّور الِعظ م( بينام التابط الدينامييك ال يستلزم هذه املجانسة يف 

، وفيام يخّص بِعظ م اليشء املمتّد ينبغي أن تكون جميع أجزائه متجانسًة فيام  أي يشء 

ا ومع الكّل؛ وعىل العكس، فقد توجد بال شكي املجانسة أيضاً يف ارتباط العلّة بينه

طته الذي يضع بواس -واملعلول، ولكنّها ليست رضوريًة هنا، وعىل األقّل فتصّور العلّية 

 ال يستلزم هذه الرضورة أيضاً. -يشٌء ما شيئاً آخر مختلفاً متاماً عنه 

مل املحسوس بوصفها أشياء يف ذاتها، وإىل وإذا كنّا ننظر إىل موضوعات العا

املذكورة عالياً بوصفها قوانني األشياء يف ذاتها، فال مفّر هنا من  قوانني الطبيعة

التناقض؛ وكذلك إذا كنّا نتمثّل الذات التي تتّصف بالحّرية كام نتمثّل املوضوعات 

، فال مفّر هنا أيضاً من التناقض ألنّا نستطيع عندئذ  أن نثبت  األخرى كمجرّد ظاهرة 

 اليشء، عن نفس املوضوع وبنفس املعنى، وننفي يف الوقت نفسه وبالتدقيق نفس

ولكن إذا كنّا ننسب رضورة الطبيعة إىل الظواهر والحّرية إىل األشياء يف ذاتها، فال 

ري كان من العستناقض هنا، سواًء سلّمنا بهذين النوعني من العلّية أو وّفقنا بينهام مهام 

ة مفهوماً؛ إذ يف الظواهر أو حتّى من املستحيل أن نجعل هذا النوع األخري من العلّي

يكون املعلول عبارًة عن حدوث يشء  ما يف الزمان، ويجب أن يسبق املعلول تعنّي 
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بحسب القانون الكيّل للطبيعة، وبذلك  -تعنّي حالة  من حاالت هذه العلّة  -علّية علّته 

. تتّبع الحادثة علّتها بحسب قانون  ثابت 
1
 

 - النومينات - أوعز واجب الوجود إىل عامل الذوات والجدير بالذكر هنا أّن كانط

 -والرضورة الطبيعية، وقال إّن ممكن الوجود بكّل أصنافه يعترب جزءاً من عامل الظواهر 

 قضيتني ختلفني بنيوبادر إىل رفع التعارض من خالل افرتاض اعتبارين م - الفينومينات

متعارضتني يف ظاهرهام. وهنا إضافًة إىل قيامه بحّل املشكلة يف التعارضني الثالث والرابع 

، فقد متّكن من متهيد عن طريق التمّسك مببدأ عدم اتّحاد الذات مع الظاهر وحدةً وجوديةً 

اً مخرّياً باعتبار أّن الحّرية واالختيار ي درجان ضمن اإلنسان حّر  األرضية لإلميان بفكرة كون

 األمور املالزمة لكّل فعل  أخالقي.

عن هذا  أو أنّه مجبور  جرباً طبيعياً؟ أجاب كانط -مختار  -يا ترى هل أّن اإلنسان حرٌّ 

،  السؤال قائالً إّن اإلنسان بحّد ذاته ي عترب حرّاً، ومن حيث وجوده الظاهري فهو مجبور 

فالفعل االختياري ناشئ  من تأثري مبدأ  متعلّق  بعامل الذوات لكنّه موجود  يف عامل الظواهر، 

ورغم أّن فعالً كهذا يعترب اختيارياً باعتبار منشئه، لكنّه من حيث حدوثه يف مكانه الذي هو 

نّص كالم  ؛ وفيام ييلعامل الظواهر والطبيعة، يعترب أمراً طبيعياً ومحكوماً لقوانني الطبيعة

 كانط:

وإّن ما أعرضه هنا هو مجرّد مثل  الغاية منه تحديد األفكار، وهو ال يدخل بالرضورة 

ضمن سؤالنا الذي يجب أن نضع له حالً بواسطة التصّورات فقط وبطريقة  مستقلّة  

 متاماً عن الخصائص التي نجدها يف العامل الواقعي.

قول اآلن بال تناقض  إّن كّل أفعال الكائنات العاقلة تخضع لرضورة وأستطيع أن أ

بوصفها ظواهر موجودة  يف تجربة  ما؛ إّنا نفس هذه األفعال هي بالنسبة إىل  الطبيعة

 حرّة، فام أفعاالً الكائن العاقل وبالنسبة إىل امللكة التي تفعل مبقتىض العقل املجرّد

هو حّقاً الرشط الذي تستلزمه رضورة الطبيعة؟ ال يشء أكرث من قابلية كّل حادثة  يف 
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العامل املحسوس بأن تتعنّي بقوانني ثابتة، ومن ثّم أن تتعنّي العلّية يف الظواهر علامً 

 ك فعل العلّية.يظّل مجهوالً، وكذل -وهو أساسها  - بأّن اليشء يف ذاته

ولكنّي أقول: إّن القانون الطبيعي قائٌم سواًء كان الكائن العاقل علًّة بعقله 

للمعلومات يف العامل املحسوس إذاً بالحّرية، وسواًء كانت هذه املعلوالت ال تتعنّي 

مببادئه العقلية، إذ يف الحالة األوىل يخضع الفعل لقواعد العقل ويكون املعلول 

قاً دامئاً لقوانني ثابتة؛ ويف الحالة الثانية يتبع الفعل الذي ال يخضع الظاهري مطاب

ملبادئ العقل القوانني التجريبية التي تفرضها عليه القّوة الحّساسة، ويف الحالتني يكون 

التابط بني املعلوالت خاضعاً لقوانني ثابتة؛ ولسنا يف حاجة  إىل معرفة أكرث من ذلك 

 بل ليس يف مقدورنا أن نعرف أكرث من ذلك. لتفسري رضورة الطبيعية،

 هذه، وبذلك وعىل كّل حال  فالعقل يف الحالة األوىل هو املوجب لقوانني الطبيعة

؛ أّما يف الحالة الثانية فاملعلوالت تتبع ببساطة  القوانني الطبيعية التي  فهو عقٌل حر 

ي تأثري  عليها، وغري ذلك فالعقل لهذا السبب متليها القّوة الحّساسة ألنّه ليس للعقل أ 

فالعقل حر  يف هذه الحالة أيضاً. وبناًء عىل  -وهذا محال  -ال يتعنّي بالقّوة الحّساسة 

ذلك فالحّرية ال تقف حجر عرثة  أمام القانون الطبيعي للظواهر والذي ال يعوق من 

ا لذي يرتبط باألشياء يف ذاتهجانبه الحّرية يف االستعامل العميل للعقل، هذا العقل ا

بوصفها مبادئ معيّنة؛ ومن هنا نكون قد نجحنا إذاً يف إنقاذ الحّرية العملية، نعني بها 

تلك الحّرية التي تكون فيها علّية العقل خاضعًة ملبادئ التعنّي املوضوعي، ومن غري 

 هر.اأن تتعارض مع رضورة الطبيعة بالنسبة إىل نفس هذه املعلوالت بوصفها ظو 

ومن املمكن أن يكون يف هذا أيضاً ما يساعد الناس عىل فهم ما أردنا أن نقوله عن 

وعن اتّفاقها مع رضورة الطبيعية بوصفها يف نفس املوضوع لكن ال  الحّرية املتعالية

، وبالتايل يجب أن نقول حّقاً إّن كّل بداية  لفعل الكائن مبوجب الع ل لمن جهة  واحدة 

وبالنسبة إىل هذه املبادئ املعيّنة، هي دامئاً أبداً بدايٌة أوىل مع أّن هذا  املوضوعية

الفعل نفسه ليس يف سلسلة الظواهر إاّل بداية متتالية، وينبغي أن يكون مسبوقاً بحالة  

و ؛ وعىل هذا النحخاّصة  للعلّة من حيث إنّه وهو نفسه متعنّيٌ أيضاً بعلّة  سابقة  قريبة  

أّن يف الكائنات العاقلة أو يف  - من غري أن نناقض علل الطبيعة -ميكننا أن نتصّور 
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الكائنات عىل العموم من حيث إّن العلّية تتعنّي فيها بوصفها أشياء يف ذاتها، ملكٌة 

 تجعلها قادرًة بنفسها عىل إحداث سلسلة  من الحاالت.

الفعل إىل املبادئ العقلية املوضوعيّة ليست نسبًة زمنيًة، ألّن هذه  حّقاً إّن نسبة

املبادئ املعيّنة التي تتعنّي بها العلّية ال تتقّدم هنا الفعل بالزمان، ذاك ألنّها ال متثّل 

عالقة موضوعات الحّس بالعلل الظاهرية التي تلحق بها، بل متثّل العلل املعيّنة 

تخضع لرشوط الزمان. وهكذا فمن املمكن أن ننظر إىل بوصفها أشياء يف ذاتها ال 

الفعل بالنسبة إىل العلّية العقلية بوصفه بدايًة أوىل وأن ننظر إليه يف الوقت نفسه بوصفه 

لفعل ابدايًة متتاليًة، وذلك بالنسبة إىل سلسلة الظواهر، أو أن ننظر بال تناقض إىل 

ن م وصفه فعالً خاضعاً لرضورة الطبيعةبوصفه فعالً حّراً من وجهة النظر األوىل، وب

وجهة النظر الثانية مبا أنّه مجرّد ظاهرة.
1
 

وبادر إىل رفع التعارض الرابع بنفس األسلوب البسيط الذي رفع عىل أساسه التعارض 

 الثالث، حيث أكّد عىل وجود اختالف  بني العلّة يف الظاهرة وعلّة الظواهر، حيث قال:

أّما عن املناقضة الرابعة، فنحن نحلّها بنفس الطريقة التي اتّبعناها يف حّل الثالثة، 

ألنّه إذا وّضحنا الفرق بني العلّة يف الظاهرة وعلّة الظواهر من حيث إنّه ميكن أن 

نتصورها كيشء  يف ذاته، فالقضيتان قامئتان معاً، ونعني بذلك أنّه ال وجود يف العامل 

رضورية  عىل اإلطالق، وأّن العامل من  -بحسب نفس قوانني العلّية  - املحسوس لعلّة  

ولكنّها علٌّة من جنس  مختلف  وبحسب  -جهة  أخرى مرتبٌط بكائن  رضوري كعلّة  له 

ني ححّقاً إّن عدم االتّفاق بني هاتني القضيتني يقوم فقط عىل سوء فهم  منّا  -قانون  آخر 

ا يصدق فقط عىل الظواهر وحدها؛ وعىل العموم حني نطبّق عىل األشياء يف ذاتها م

. نخلط هذين الشيئني يف تصّور  واحد 
2
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 مثالّية العقل املجّرد

 فاإلنسان يتصّور كائناً يعتربه أكرث الكائنات حقيقًة وكامالً، عىل أساس مثاليّة العقل املجرّد

ترب أساساً إلمكان سائر الكائنات وواقعيتها، وهو يف الحقيقة تصّور الله وهذا التصّور ي ع

سبحانه وتعاىل، حيث يحصل إثر النشاطات العقلية املطلقة عىل الديناميكية الحاكمة عىل 

 ، القياس االنفصايل. يف هذا القياس يتّم بيان كربى إحدى القضايا املنفصلة بصورة  كلّية 

املجهول هو كذا أو هذا أو ذاك؛ وبإمكاننا توضيح عالقة التصّور  كام لو قلنا إّن العامل

املذكور مع هذا القياس وبيان معامل هذا الصنف من القضايا، كام ييل: لو أخذنا بعني 

االعتبار كّل كائن  له نصيب  من عامل الحقيقة والواقع، ميكننا اعتبار نصيبه من الكامل بأنّه 

ية يكون كّل أمر  مضادٍّ لها ومتناف  معها، ثابتاً لذلك الكائن سلسلة  من املحموالت اإليجاب

أو منفياً عنه وقد أسندت إليه تلك املحموالت. وهنا لو أخذنا بعني االعتبار دائرة عامل 

اإلمكان بأرسها، لوجدنا نصفها مكّوناً من سلسلة إيجابيات  تتضّمن محموالت ثنائية 

ّمن هذه الكامالت هو أكمل الكائنات وأمتّها عىل متضاّدة مع بعضها؛ والكائن الذي يتض

اإلطالق، والحقيقة هذا هو التصّور املثايل للعقل املجرّد حول الكائن الذي ال نقص فيه 

ً لقياس  انفصايل، إذ حينام  وال خلل؛ ولكّن هذا املعنى هو نفس األمر الذي ي عّد أساسا

ا عليه جزءاً من الحقيقة وسلبنا منه ننسب نصيباً من الوجود إىل يشء  ما فكأّّنا حملن

الجانب املتضاّد فيه، وهذا الفعل يشابه ما قمنا به عىل صعيد القضايا االنفصاليّة التي 

تتجىّل صورتها الكلّية يف القضية بهذا الشكل أو ذاك. إّن وظيفة العقل يف القياسات 

لّها، ألّن كصّوراً للحقيقة العمل الذي يخلق ت االنفصالية من حيث صورتها تعترب متّحدًة مع

كّل حقيقة  تعّد سلسلًة تضّم يف طيّاتها جانباً إثباتيّاً لجميع املحموالت املتضاّدة مع بعضها 

بشكل  ثنايئ.
1
 

كيفيّة ظهور التصّور املثايل للعقل املجرّد باعتباره تصّوراً لسلسلة   وبعد أن وّضح كانط

تعنّي عىل جميع املفاهيم، اعتربه تصّوراً لله تعاىل حسب من القضايا املمكنة يضفي ال
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؛ وعىل هذا زواليبنت السائدة يف منظومة الفكر الفلسفي لكلٍّ من وولف املبادئ الفلسفية

قط، ًة فاألساس بادر إىل البحث والتحليل حول أدلّة وجوده عّز وجّل والتي اعتربها ثالث

استدّل  حيث - الثيولوجي -والدليل الكوزمولوجي والدليل الالهويت  وهي الدليل الوجودي

عىل أّن الدليلني الثاين والثالث عائدان يف أساسهام إىل الدليل األّول، وهذا الدليل بدوره 

حينام أقاموا هذا الدليل قد وقعوا يف خطأ  ال يثبت املّدعى؛ لذلك قال إّن أسالفه الفالسفة

د باعتبار أنّه أتّم وأكمل املفاهيم، لكونهم أرادوا إثبات وجود املفهوم التاّم الكامل للوجو 

وهذا األمر ليس صائباً لكون الوجود ليس محموالً وبالتايل فإّن سلبه من املفهوم الكامل 

 للوجود هو من سنخ سلب يشء  من ذلك املفهوم.

قد ، فبناًء عىل ما ذ كر، فقد حصلت نتيجة  مغايرة  ملا أراده أصحاب الدليل الوجودي

قصدوا من إثبات املفهوم التاّم والكامل للوجود، إثبات وجود الله تبارك شأنه بواسطة قضية  

؛ لكّن إثبات وجوده تعاىل بهذا االستدالل غري ممكن  وبالتايل ال محيص من أن  تحليلية 

هو أيضاً ف يكون مفهوماً تركيبياً. وأّما إثبات وجود الله عن طريق قضية  تركيبية  الحقة  للتجربة

ليس من شأنها إثبات وجوده، وعىل هذا األساس  غري ممكن  لكون التجربة الحّسية

ي اعتبار ه فالرضورة تقتيض إقامة قضية  تركيبية  سابقة  للتجربة، لذلك فإّن غاية كالم كانط

إذ إّن  - وميناالفين -قة للتجربة غري متحّققة  إاّل يف عامل الظواهر الساب القضايا الرتكيبية

مقوالت الحّس واإلدراك ال ميكن أن تطلق عىل تلك األمور الخارجة عن نطاق الزمان 

 واملكان.

 قابلّيٌة طبيعّيٌة وعلمٌ  امليتافيزيقا

أّن تصّورات العقل البحت ال تنطبق عىل املفاهيم املّدعاة يف الحظنا يف املباحث اآلنفة 

وثبت لنا أّن ثرة املساعي العقلية يف صياغة هذه املفاهيم تقود  - النومينا - عامل الذوات

ّورات صإىل الوهم والجدل، ومن هذا املنطلق فالسؤال التايل يطرح نفسه: ما هي فائدة الت

 ؟ أي ما هي الوظيفة املعرفية لها؟العقلية
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، وإّّنا أكّد  ال يعترب تصّورات العقل املجرّد إميانويل كانط عبثيًة وعاريًة من كّل فائدة 

عىل دورها املعريفِّ الهام، وعىل أساس هذا الرأي فامليتافيزيقا ت عّد رضوريًة وال بّد من 

وجودها لكونها تحّقق أغراضاً وغايات  حكيمًة؛ واملوضوع املهم الذي طرحه للبحث 

ة املجرّدة ومختلف جوانبها اإليجابية، هو كيفي والتحليل لبيان فوائد التصّورات العقلية

، أي ال يجوز لنا  تسخريها لتحقيق فوائد تنظيمية، لذلك اعتربها ليست تركيبيًّة وإّّنا تنظيميّة 

اّدعاء كونها أساساً مقّوماً لتلك القضايا الخارجة عن نطاق التجربة؛ ولكن ال محيص لنا 

عتمد يف التجربة إلضفاء كامل  ووحدة  عىل املفاهيم املجرّدة من القول بأنّها ميكن أن ت

 وإيجاد تنسيق  فيام بينها.

هذه التصّورات من خالل تغلغلها يف الجانب املطلق من التجربة، فهي تساعد عىل 

 يف هذا املضامر: انتشالها من تورشذمها وتشتّتها؛ ومن جملة ما قاله كانط

، ونعني بذلك أن يكون العقل تعرّب إذاً عن مصري العقل املجرّد ليةإّن األفكار املتعا

مبدأ الوحدة التنظيمية الستعامل الذهن؛ أّما إذا نظرنا إىل وحدة هذا النمط من املعرفة 

ا كوحدة  مقّومة  له، يف حني أنّها ليست بوصفها مالزمًة ملوضوع املعرفة، وإذا اتّخذناه

إاّل وحدة منظّمة له؛ وإذا تخيّلنا أنّنا نستطيع بواسطة هذه األفكار أن نتجاوز باملعرفة 

، بينام ال يفيد العقل إاّل يف  حدود كّل تجربة  ممكنة  وبالتايل أن نتجاوز عىل نحو  عال 

املها، أي أنّه ال يضع أي حدي للمتوالية جعل التجربة يف ذاتها قريبًة بقدر اإلمكان من اكت

إاّل إذا كان هذا الحّد ينتمي إىل التجربة نفسها، نقول: إذا كان ذلك كذلك، فإنّنا نخطئ 

الخاّص بعقلنا ومببادئه، ويظهر هنا الجدل الذي يخّل أحياناً يف الحكم عىل املصري 

نفسه. خرى يدفع العقل إىل مناقضةللعقل، وأحياناً أ  باالستعامل التجريبي
1
 

وألجل التعرّف بشكل  أفضل عىل الفائدة التنظيميّة للتصّورات الذهنيّة، بإمكاننا مالحظة 

املثال السابق الذي ذكرناه يف املباحث اآلنفة حول رؤية العني لخطوط  متوازية  ممتّدة  إىل 

.مسافة  بعيدة  والتي توجد لدينا   تصّوراً بأنّها تتّصل مع بعضها يف نقطة  نائية 
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 - ال شّك يف أّن التجربة ليس من شأنها بتاتاً منحنا أيّة معرفة  متعيّنة  حول عامل الذوات

لذا لو بقينا نحن فقط إىل جانب التجربة والصور املجرّدة املوجودة لدينا  - النومينات

ففي هذه الحالة سوف نعجز عن إدراك أي حدٍّ من  - أي املقوالت الذهنية القبلية -قاً مسب

، لذا الذواتوبالتايل ال يبقى أي مجال  لإلقرار بوجود  - الفينومينا -حدود عامل الظواهر 

الذات بعينها. هناك خشية  من أن ينشأ لدى البعض تصّور  بكون التجربة تعني
1
والجدير  

أّن تصّوراتنا هذه تصوننا من أمرين محفوفني مبخاطر االنحراف الفكري،  بالذكر هنا

أحدهام االنغامس إىل أقىص حدٍّ يف عامل الظواهر بحيث ال نرى يف الوجود سواه، واآلخر 

ل من نتوصّ هو الضياع يف غياهب األفكار الغامضة التي ال نحّقق من ورائها أيّة نتائج وال 

خاللها إىل أيّة نقطة  مقصودة  عرب اعتامدناً عىل التجربة فقط بحيث ننتقل بشكل  متوال  من 

أحد األمور املورشوطة إىل أمر  مورشوط  آخر دون أن نصل إىل غاية  نهائية  يكون عقلنا مأوى 

 هذه الحالة كام ييل: لها. ووّضح كانط

طي تصّوراً معيّناً ملا ميكن أن تكون عليه األشياء يف حّقاً نحن ال نستطيع أن نع

، ومع ذلك فلسنا أحراراً إىل الحّد الذي يسمح لنا  ذاتها خارجاً عن كّل تجربة  ممكنة 

باالمتناع متاماً عن البحث عنها، ألّن العقل ال يرىض أبداً بالتجربة رضاًء تاّماً؛ إّن 

أفادتنا باإلجابة الكاملة فإنّها تخدعنا دامئاً  التجربة ترجئ الجواب عن أسئلتنا، وإذا ما

 الذي يستمّد من هنا حّقاً أساسه الذايت املتني. كام تبنّي لنا يف جدل العقل املجرّد

نقول من هو الذي يف استطاعته أن يبلغ الشعور الواعي بالذات فيام يختّص بطبيعة 

أّن ظواهرها ال ميكن تفسريها باملذهب املاّدي من النفس وأن يقتنع يف الوقت نفسه ب

غري أن يتساءل ما هي النفس باملعنى الصحيح؟ وهل نكتفي هنا لتصّورها بأّي تصّور  

سيط  تصّور كائن  ماّديي ب -من التجربة من غري أن نسلّم عىل األقّل بتصّور العقل للنفس 

؛ ومن هو الذي ي قنع وي رىض ضوعيةعلامً بأنّه ال ميكننا أبداً إثبات حقيقته املو  -

باملعرفة التجريبيّة وحدها يف اإلجابة عن األسئلة الكونية الخاّصة باملّدة وبعظم 

العامل، بالحّرية أو بالرضورة الطبيعية؟ إذ مهام كانت الوسيلة التي نتّبعها فإّن هناك 
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بقة  لقوانني التجربة األساسية، وهذا السؤال سؤاالً جديداً يتولّد دامئاً من كّل إجابة  مطا

يستلزم بدوره إجابًة عنه مام يبنّي لنا بوضوح  أّن كّل نوع  من التفسري الطبيعي ال ي ريض 

 العقل.

ن كّل ما ميك وأخرياً من هو ذا الذي ال يرى أنّه من املستحيل أن نكتفي يف تفسري

أن نتصّوره ونسلّم به بحسب مبادئ التجربة بتفسري عدم رضوريته فقط وارتباط بعضه 

ببعض  بصورة  دامئة  وال يجد نفسه مدفوعاً بقّوة  إىل طلب األمن والرضا خارجاً عن 

نطاق كّل التصّورات التي ميكن أن تربّرها التجربة وذلك يف تصّور الكائن الذي ال 

رفضها حّقاً ألنّها فكرة  الكائن املعقول ك فكرته يف ذاته وال ميكن ميكن أن ندر 

فحسب، وبدونها لن يكون العقل راضياً أبداً عىل الرغم من أنّنا نحّذر العقل من أن 

يضّل يف األفكار العالية؟
1
 

هوم مف وألجل بيان فائدة التصّورات وجوانبها اإليجابية، استخدم إميانويل كانط

، وعىل هذا األساس وأكّد عىل أّن مهّمة التصّور هو تعيني حدود العقل املجرّد« حدود»

ارة  عن أّن التعنّي عب باعتبار« حدود» و« تعنّي »ذهب إىل القول بوجود اختالف  بني مفهومي 

، فهو يحيك عن عدم تناهي كّمية  معيّنة  ويشعر بأمر  غري األمر أمر  ي راد منه سلب يشء  

 املحدود، لذا فهو مختلف  عنه ولكنّه ليس محيطاً به؛ وعىل هذا األساس قال:

إّن نهاية الكائنات املمتّدة تفرض دامئاً مكاناً خارجاً عن املحّل املتعنّي ويكون 

املكان أبداً بوصفها سوالب لها كم  حاوياً له، أّما الحدود ليست يف حاجة  إىل هذا 

طاً محيوليست لها جملٌة مطلقٌة؛ لكّن العقل يرى يف األشياء ذاتها وبطريقة  ما، مكاناً 

بها مع أنّه ال ميكن أن تكون عنده تصّوراٌت معيّنٌة عنها وألنّه محدوٌد بالظواهر فقط.
2
 

 ، فالسطح عىل سبيل املثالالجدير بالذكر هنا هو وجود أمر  إثبايتٍّ يف جميع الحدود

أّن ب ي عترب حّداً للفضاء الجسامين، وكأنّه يف حّد ذاته ي عترب فضاًء أيضاً؛ لذلك قال كانط

 لـاّم كانت ت لزمنا بالوصول إىل هذه الحدود، بل وتقودنا عىل نحو  ما إىل األفكار املتعالية

نقطة التامّس بني املكان املمتلئ يف التجربة واملكان الخايل الذي ال ميكن أن نعرف عنه 
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حيث  ،فإنّنا قادرون أيضاً عىل تعيني نهايات العقل املجرّد - النومينا -شيئاً يف الذوات 

مثالً، فهو نهاية املكان الجسمي، ومع يوجد يشء  وضعيٌّ يف كّل هذه النهايات، كالسطح 

ذلك فهو مكان  أيضاً، والخّط مكان  وهو نهاية السطح، والنقطة هي نهاية الخّط، وغري ذلك 

فهي محلٌّ يف املكان؛ مع أّن الحدود ال تحتوي إاّل عىل السوالب، وال تكفي الحدود التي 

أنّنا  ّن وراءها شيئاً أيضاً عىل الرغم منأرشنا إليها يف الفقرتني املذكورتني، ألنّنا قد وجدنا أ 

، والسؤال الذي نطرحه هنا كام ييل: ما هو ال نلتزم أبداً مبعرفة ما هو هذا اليشء يف ذاته

دور العقل يف هذه الرابطة التي تربط ما نعرفه مبا ال نعرفه، أو ما نعرفه مبا ال نستطيع معرفته 

طة تربط الفعل املعلوم بعنرص  ال معلوم متاماً وستظّل هكذا دامئاً؛ وإذا أبداً؟ فهذه الراب

ب فإنّه يج -وال وجه لألمل يف ذلك  -معرفة هذا الالمعلوم بصورة  أوضح كان ال ميكن أبداً 

عىل األقّل أن يكون يف استطاعتنا أن نعنّي تصّور هذه الرابطه وأن نبيّنه بوضوح .
1
 

أّن التصّور له القابلية عىل تعيني حدود العقل، وكذلك ي تيح لنا  خالصة كالم كانط 

مجانسة بعض املفاهيم امليتافيزيقية مثل النفس والكون والله تعاىل، مع عامل الحّس 

والتجربة، حيث نعترب هذه األمور عىل أساسه متعيّنًة؛ وهذه املجانسة تحدث دون الحاجة 

اً هاّماً . ومن هذا املنطلق طرح مفهوميف عامل امليتافيزيقا - وميناالن -إىل تعيني ك نه الذوات 

ودقيقاً للغاية يتمحور حول تلك العالقة بني عامل العقل املجهول وعامل التجربة الظاهر، 

حو  خاصٍّ ألجل إيجاد ارتباط  بني بن حيث قال إنّنا نعتمد عىل تصّورات العقل املجرّد

 عاملي الذوات والظواهر.

مل وعا - الفينومينا -من املؤكّد أنّنا بحاجة  إىل إقامة عالقة  بني عامل الحّس والظواهر 

 لذا فيام لو مل نفرتض وجود هكذا عالقة، سوف يصبح عامل - النومينا -العقل والذوات 

سلسلًة غري منتظمة  وال منسجمة وال موّحدة؛ ومن هذا املنطلق  -كام ذكرنا آنفاً  -الظواهر 

ال بّد لنا من إيجاد ارتباط  بني هذين العاملني دون أن نتجاوز الحدود الثابتة أو أن نلج يف 

أن يصّور اإلنسان وكأنّه واقف  بني من هذه األطروحة  املعقولة. يريد كانط عامل الذوات

                                                        

 .207. املصدر السابق، ص 1



118  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

، وبطبيعة الحال يكون عاجزاً بالكامل عن رؤية أي أمر   فضائني أحدهام منري  واآلخر مظلم 

يف ذلك الجانب املظلم، لكنّه يرى األمور يف الجانب املنري بشكل  يضطّر معه الفرتاض 

قة ؛ وهذه الرابطة يف الحقيوجود أمور  يف الظالم ترتبط مع تلك األمور املوجودة يف النور

هي التي أسفرت عن حدوث ذلك الوضع؛ وهنا حتّى وإن اضطّر إىل افرتاض وجودات  يف 

ألجل أن ينسب إليها تأثرياً وتدبرياً ملا هو موجود يف الجانب  -الخفي  -الجانب املظلم 

 صّور ذلكلكنّه مع ذلك يبقى عاجزاً عن رؤية أي يشء  يف الظالم فيت -الظاهر  -املنري 

التأثري والتدبري اعتامداً عىل التشبيه وعىل أساس العالقة املوجودة بني األمور الكامنة يف 

الجانب املنري، وهذا يعني عدم معرفته بحقيقة التأثري والتدبري بالنسبة إىل األمور التي 

 يجهلها، وكذلك ينّم عن جهله بكيفية حدوثها.

، نا عاجزون عن تصّور عامل الظواهر دون تصّور عامل الذواتعىل أنّ  وقد أكّد كانط

حيث قال يجب أن نتصّور كائناً غري ماّديٍّ وعاملاً معقوالً وكائناً أسام وأعال من كّل 

ألّن العقل ال يجد كامله ورضاه إاّل يف هذه الكائنات بوصفها  -مجرّد نومينا  -الكائنات 

ا وال أمل له يف أن يحّققها لنفسه باشتقاق الظواهر من مبادئها، إذ إّن هذه أشياًء يف ذاته

ّن أل  -أي غري متجانس  معها متاماً  -الظواهر ترتبط حّقاً بيشء  ما يختلف عنها بالكامل 

ن أ تعلن عن وجوده سواًء استطعنا ، وبالتايل الظواهر تفرض دامئاً وجود اليشء يف ذاته

نعرفه بطريقة  أدّق أو مل نستطع.
1
وأضاف بأنّنا غري قادرين عىل تشبيه ذلك الكائن املاورايئ  

، ولو فعلنا ذلك سوف نقع يف فّخ التشبيه ومن ثّم نكون عرضًة لنقد  مبا لدينا من ميزات 

امل هكذا، إذ ال بّد من وجود كائن  ، ولكن مع ذلك ميكننا القول بأّن العأتباع ديفيد هيوم

ميتافيزيقيٍّ أوجد النظم واملعقوليّة يف عامل الظواهر، فنحن نقف داخل هذه الحدود إذا 

جعلنا حكمنا مقصوراً عىل العالقة التي ميكن أن تقوم بني العامل والكائن الذي يكون 

 ا العامل، ألنّنا عندئذ  التصّوره خارجاً عن نطاق كّل معرفة  لنا القدرة عىل تحصيلها يف هذ

ننسب إىل الكائن األسام بالتحديد أيّة خاّصية  معيّنة  من الخصائص التي نفّكر بها يف 
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موضوعات التجربة، وهكذا فنحن نتفادى الوقوع يف مذهب التشبيه الدوغاميت وال نسمح 

، إذ ننسب هذه هألنفسنا إاّل بالتشبيه الرمزي الذي يتعلّق بطريقة الكالم ال باملوضوع نفس

 الخصائص إىل هذا الكائن من حيث عالقته بالعامل؛ ويف هذا السياق قال موّضحاً:

وعندما أقول: إنّنا نكون مضطّرين إىل اعتبار العامل كام لو كان من عمل ذهن  

وإرادة  ساميني، فكأّنا أقول يف الواقع: لـاّم كانت الساعة أو السفينة أو الفرقة 

إىل الساعايت أو املهندس أو القائد، فكذلك ينسب العامل العسكريّة تنسب 

إىل املجهول الذي ال أدركه  -أو كّل ما يكون أساساً ملجموع الظواهر  -املحسوس 

جهِة ما هو بالنسبة إلـّي، أي حّقاً من جهة  ما هو يف ذاته، إّنا أنا عىل األقّل أدركه من 

بالنسبة إىل العامل الذي أنا جزٌء منه.
1
 

يتحّقق عىل  حيث -التشبيه  -ام اعترب هذا النمط املعريف بأنّه من سنخ املعرفة بالنظري ك

ضوء نوعني من االرتباط، أحدهام ارتباط  بني عامل الظواهر، وهو يف الحقيقة معروف  يف 

كال جانبيه لدينا؛ واآلخر ارتباط  بني الذوات املعقولة وعامل الظواهر، حيث تكون إحدى 

؛ لذلك جهتيه معلو  مًة لنا بينام الجهة األخرى مجهولة  بالكامل وال نعرف عنها أي يشء 

 قال:

كام  -إّن املعرفة التي من هذا الجنس هي املعرفة بالنظري، وهذه الكلمة ال تدّل 

عىل تشابه  غري تامي بني شيئني، بل هي تدّل عىل التشابه الكامل بني  -يفهم منها عادًة 

نني متاماً.عالقتني لشيئني متباي
2
 

ثّم بادر إىل توضيح هذا الكالم عن طريق االستدالل مبثال  ذكره يف الهامش، حيث 

قال: وهكذا يوجد تناظر  بني العالقة القانونيّة يف األفعال اإلنسانية والعالقة امليكانيكيّة يف 

ّق لحالقوى املحّركة، وال ميكن أن أفعل شيئاً ضّد مصلحة الغري من غري أن أمنح غريي ا

بأن يفعل نفس اليشء ضّد مصلحتي يف نفس الظروف، وكذلك فال يؤثّر أي جسم  عىل 

جسم  آخر بقّوته املحّركة إاّل إذا كان الجسم اآلخر يؤثّر بالتايل عليه بنفس القدر. إّن الحّق 
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يف املثل األّول والقّوة املحّركة يف املثل الثاين، شيئان مختلفان عليه بنفس القدر، لذا 

لحّق يف املثل األّول والقّوة املحّركة يف املثل الثاين شيئان مختلفان متاماً، ولكّن هناك فا

تشابهاً كامالً بني العالقتني، وبواسطة النظري الذي من هذا الجنس، ميكن أن أعطي تصّوراً 

نسبة بال تزيد« أ»ل األطفا عن العالقة املوجودة بني أشياء  مجهولة  متاماً؛ فمثالً إّن سعادة

جهول امل« س»إىل  بالنسبة« ج»كام تزيد رفاهة الجنس اإلنساين « ب»األبوين إىل عطف 

الحّب له أدىن شبه  بتلك العالقة يف الله الذي نطلق عليه اسم الحّب، وليس ذلك ألّن هذا 

ة  نعني به لالتي تقوم بني األشياء يف العامل املحسوس. إّن تصّور العالقة هنا هو مجرّد مقو 

تصّور العلّة التي ال عالقة لها بالقّوة الحّساسة.
1
 

لعلّية مثل ا -استناداً إىل ما ذكر نالحظ أّن هذا الفيلسوف الغريب طرح بعض املفاهيم 

ألجل إيجاد ارتباط  بني عامل الظواهر والذوات املعقولة باعتبار أّن هذه املفاهيم  -والعقل 

كونها ل -الظاهري والذايت  -هي جزء  من االرتباط بني العاملني  غري مرتبطة  بالذوات وإّّنا

؛ وعىل أساس هذا الطرح اجتنب إضافة الصفات البورشية  التي ال نلمسها إاّل  مجرّد حدود 

يف عامل الظواهر، إىل الله عّز وجّل، لذلك نأى بنفسه عن املجّسمة وعن أصحاب فكرة 

الدايزم
2
، لكنّه مع ذلك وعىل أساس الدايزم نفسه،   الذين نسبوا إىل الله صفات بورشيّة  بحتة 

افرتض وجود كائن  ميتافيزيقيٍّ كامل  ومتعال  دون أن يشبّهه باإلنسان. إاّل أّن األمر الذي 

قد طرح هذه املباحث قاطبًة باالعتامد عىل النظم املفرتض  يحظى بأهمية  هنا هو أّن كانط

، كام أنّه مل يفنّد لتصّورات العقل املجرّد ، لذا مل ينسب للتصّور أي جانب  مقّوم  أو تنظيميٍّ

 وجود ما يعجز اإلنسان عن معرفته عىل ضوء تصّوراته.

 النقدّية فلسفة كانط

رفض جميع األدلّة التي تساق إلثبات بساطة النفس وحّرية إرادة اإلنسان  يل كانطإميانو

وحدوث العامل وقدمه وتناهيه أو عدم تناهيه، وكذلك مل يقبل بأدلّة إثبات وجود الله عّز 
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والذوات  (لحاظ االختالف بني الظواهر )الفينومينا وجّل باعتبار أنّها جدلية  وناشئة  من عدم

مضامراً لبحث وتحليل مباحث  (، وعىل الرغم من أنّه اعترب العقل النظري)النومينا

أصحاب النظريات املاّدية مبعناها الخاّص، لكنّه عارض رجال الدين من  امليتافيزيقا

وكذلك الذين تبنّوا عقيدة الجرب ونفوا حّرية اإلنسان واختياره؛ وهذا املوقف الفكري ي عترب 

 يف غاية األهميّة.

لنزعة وأصحاب ا من خالل فلسفته النقديّة أبطل نظريات مؤيّدي امليتافيزيقا كانط

عن رفضه التاّم للشكوكيّة التي ال ثرة املاّدية أيضاً، كام فنّد منهجهم الفكري، وقد أعرب 

لها
1
أشّد معارضة، -الجزمية  -وكذلك عارض الدوغامتية  

2
وسبب هذه املعارضة  

 للدوغامتية ال يعود إىل اقتناعه أو عدم اقتناعه بالنتائج التي توّصل إىل الفالسفة

؛ وإّّنا اعتربها باطلًة من األساس سواًء متّكنّا من خاللها إثبات وجود الله عّز الدوغامتيون

 وجّل أو عجزنا عن ذلك.

ا يف الدوغامتيني املؤيّدين واملعارضني للميتافيزيق وقد نأى بنفسه بعيداً عن الفالسفة

فلسفته النقديّة، حيث اتّخذ موقفاً جعله ناظراً إىل كال الطرفني، ألنّه أراد إثبات أّن  رحاب

رجال الدين املاّديني ال سبيل لهم يك يسّخروا فلسفته النقديّة لصالح مّدعياتهم املاّدية 

لكونها تثبت بطالن اّدعاءاتهم وتظهر عيوب آرائهم ونقصها؛ وفيام ييل نشري إىل جانب  مام 

 ره حول هذا املوضوع:ذك

مع القليل الذي نفهمه منها عن  -ولقد وجدت عندئذ  أّن الفكرة السيكولوجية 

تبنّي لنا  -الخالصة للنفس اإلنسانية التي تسمو عىل كّل التصّورات التجريبية  الطبيعة

عىل األقّل بطريقة  واضحة  عدم كفاية هذه التصّورات وتبعدنا هكذا عن املاّدية عىل 

تجعل العقل نية، و الطبيعة اإلنسا ال قيمة لها يف تفسري اعتبار أنّها وجهة نظر  سيكولوجية  

بنّي لنا التي ت منحرصاً يف غايته العملية، وهكذا فإّن التصّورات الكونية الكوزمولوجية
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أّن املعرفة املمكنة للطبيعة ال تكفي إلرضاء العقل يف بحوثه املرشوعة وتفيد يف 

 الذي يجعل الطبيعة مكتفيًة بذاتها. إبعادنا عن املذهب الطبيعي

وأخرياً فلاّم كانت الرضورة الطبيعيّة يف عامل الحواّس هي رضورٌة مرشوطٌة دامئاً 

مبا أنّها تفتض دامئاً أّن األشياء تتّبع أشياًء أخرى، فإّن الرضورة الالمرشوطة ال توجد 

ىل ذلك فإذا كانت علّية إاّل يف وحدة العلّة املتميّزة عن العامل املحسوس، وبناًء ع

هذه العلّة هي بدورها طبيعيّة، فال ميكن أن تجعل وجود املمكن مفهوماً كنتيجة  لها، 

 من مذهب القضاء والقدر الذي يفرض ولذلك فإّن العقل يتحّرر بفضل الفكرة الالهوتية

تباطها نفسها من غري مبدأ أّول وبحسب علّية هذا ، أي يف ار رضورًة غاشمًة يف الطبيعة

 املبدأ نفسه، وهكذا تقودنا هذه الفكرة إىل تصّور العلّة بالحّرية بحسب العقل السامي.

، إاّل أنّها عىل  إّن األفكار املتعالية وإن كانت ال تفيد يف تعليمنا بطريقة  إيجابية 

ألقّل تفيد يف استبعاد األحكام الجزئيّة التي نجدها يف املذهب املاّدي والطبيعي، ا

األفكار ومذهب القضاء والقدر، وهي املذاهب التي تضيّق مجال العقل وتجعل مكان 

األخالقيّة خارجاً عن مجال النظر العقيل، ويبدو يف نظري أّن ذلك سيفرّس لنا بقدر ما 

هذا االستعداد الطبيعي.
1
 

رغم  أنّه ال يرغب يف فسح املجال لرواج الفكر اإللحادي نستشّف من كالم كانط

ومع  -سكوالتية ال - معارضته الشديدة للميتافيزيقا املتعارفة لدى أتباع الفلسفة املدرسيّة

ه أو سبقوه الذين عارصو  املطروحة من قبل أبرز الفالسفة اعرتاضه عىل النظريات الفلسفية

فهم  عن ، لكنّه أراد من ذلك إثبات عجز العقل النظريو اليبنتز من أمثال رينيه ديكارت

فته . ومن هذا املنطلق اعترب فلسفأوكل ذلك إىل مبادئ العقل العميل غايات امليتافيزيقا

النقديّة بكونها طليعًة مليتافيزيقا جديدة، وقال إنّه يروم منها تفنيد املزاعم الواهية والكاذبة 

بت هزالتها سيثأنّه  للنظريات امليتافيزيقية التقليدية املتوارثة من السلف، وأكّد عىل

وهشاشتها ومن ثّم يحّقرها غاية التحقري مع الرفع من شأن أطروحاته الجديدة وإثبات 

عظمتها وسمّوها؛
2
 قائالً: نظريّاته الفلسفيّة النقديّة يف علم الالهوت حيث امتدح 
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كرياً قيد  أو رشط  فإنّنا نكتسب بفضله تفبال  وعندما نارس النقد يف امليتافيزيقا

منهجياً يكون له أثٌر طيٌّب عىل استعامل العقل يف املجاالت األخرى، وبذلك فالنقد 

الحقيقية، وال ينبغي أبداً أن نقلّل من قدر الخدمات  يلهمنا ألّول مرّة  بالروح الفلسفيّة

، فهو يحّرره من حكم التأّمل الدوغاميت، وبذلك التي يقّدمها النقد إىل علم الالهوت

رضبات الخصوم، ولقد كانت امليتافيزيقا الدارجة متنّيه يضعه يف مأمن  تامي بعيداً عن 

بأن متّد إليه يد املساعدة، ولكنّها كانت غري قادرة  عىل الوفاء بعهدها.
1
 

 خامتة البحث

ريب إطار رؤية  شاملة  وسلّطنا الضوء عىل نظريات الفيلسوف الغ لو تتبّعنا تأريخ الفلسفة يف

و ماهيّة  ذ منذ سالف العهود قد تبّنوا فكرة أّن الكون ، لوجدنا عاّمة الفالسفةإميانويل كانط

، وعىل هذا األساس بادروا إىل بيان معامله يف إطار عّدة  -ثنائية  -مزدوجة   ماّدية  ميتافيزيقية 

مفاهيم، مثل عامل الحّس وعامل املثال، والهيئة واملاّدة، والنور والظلمة، والفكر واالمتداد، 

 وما شاكل ذلك من تعابري  أخرى.

عىل أّن اإلنسان له القدرة عىل امتالك  القدماء أكّدوا يف مباحثهم الفلسفيّة الفالسفة

ت رغم كّل تلك االختالفا -املاّدي واملاورايئ  -معرفة  فيام يخّص الجانبني الوجوديني له 

الكبرية بينهام، وهذه املعرفة برأيهم تتحّقق عن طريق النشاط الذهني، أي القدرة العقلية؛ 

قدرة عىل إدراك ك نه الحقائق املاورائية األخرى وإىل جانب ذلك فقد منحوا العقل ال

الخارجة عن نطاق النفس اإلنسانية، أي العامل العلوي أو ما يسّمى بعامل العقل. وميكن 

تبنّى نفس هذه األفكار من إحدى جهاتها، وذلك حينام أيّد وجود  القول بأّن إميانويل كانط

عاملي املاّدة وامليتافيزيقا باعتارهام عاملني متباينني يف حقيقتهام الوجوديّة؛ وهذه الرؤية 

 واضحة  يف مختلف آثاره وال سيّام يف كالمه التايل:

راسة العقل ومنذ أقدم العصور يف الفلسفة وقد تصّور أولئك الذين قاموا بد

خارجة  عن الكائنات املحسوسة أو  -نومينات  -، وجود كائنات  معقولة  خاّصة  املجّرد

                                                        

 .242- 241. املصدر السابق، ص 1



124  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

التي يأتلف منها العامل املحسوس؛ ولـاّم كانوا يخلطون بني  - الفينومينا -الظواهر 

ة قر إىل الثقافة، فإنّهم مل ينسبوا الواقعيّ الظاهرة واملظهر، وهو ما نغفره لهم يف عرص  يفت

إاّل إىل الكائنات املعقولة فقط. وإذا كنّا ال ننظر كام يجب فعالً إىل موضوعات الحّس 

إاّل عىل اعتبار أنّها مجرّد ظواهر، فإنّنا نعتف من هنا أنّها تتقّوم باليشء يف ذاته، كام 

، إذ إنّنا ال نعرف فيه غري الظاهرة، أي من هأنّنا ال نعلم أبداً كيف يتقّوم اليشء يف ذات

جهة ما تتأثّر حواّسنا بهذا اليشء املجهول، وألّن الذهن يتقبّل إذاً الظواهر، فهو يعتف 

أشياء  يف ذاته ومن ثّم ميكن أن نقول إّن متثّل هذه الكائنات التي من هنا أيضاً بوجود 

ي إذاً متثّل الكائنات املعقولة، ليس فقط أمراً مقبوالً، بل ال تتقّوم بها الظواهر، أعن

مناّص منه.
1
 

 سفيّةوسائر النظريات الفل والجدير بالذكر هنا وجود اختالف  أسايسٍّ بني فلسفة كانط

كرة أّن امليتافيزيقا، حيث تبنّى فالوجوديّة بني املاّدة و  - الثنائية -عىل صعيد االزدواجية 

العقل غري قادر  عىل استكشاف هذين العاملني وال ميتلك القابليّة التي تؤّهله المتالك 

معرفة  بهام؛ فهو يعترب املعرفة الحقيقيّة الصائبة ثرًة للحّس واإلدراك الذهني، وهذان 

، وهو عامل الحّس والتج  ربة.النطاقان برأيه يدوران يف فلك  واحد 

كام قال إّن استعامل املقوالت الذهنية يف نطاق الذوات املعقولة يعني استعاملها يف 

معنى استعاليئٍّ ال نتيجة له سوى الوهم والجدلية؛ ومن هذا املنطلق حاول طرح القدرة 

املعرفيّة لإلنسان يف صورة  متعالية  عىل ضوء تحليل  نقدي، وذلك ألجل استكشاف 

الالزم توفّرها لتحّقق املعرفة، وعىل هذا األساس بادر إىل تفنيد كّل نظرية   الورشوط الَقبْليّة

معرفيّة  متقّومة  عىل املبادئ العقلية باعتبار أنّها معرفة  محورها مكنونات العقل، لذا فهي 

؛ ولكن إىل جانب اعرتاضه هذا الذي  طع قتتحّصل من العقل ذاته عرب تسخريه بشكل  متعال 

 للحقائق امليتافيزيقة، بادر إىل طرح اقرتاح  يف صدد هذه فيه الطريق عىل املعرفة العقلية

 األخالقيّة. الحقائق، وذلك يف رحاب نظرياته الفلسفيّة
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ال شّك يف أّن الباب مفتوح  عىل مرصاعيه لنقد وتحليل مختلف أطروحات إميانويل 

وال سيّام  -النقديّة، ومن املؤكّد أّن بيان إشكاليات فلسفته ومبانيه الفكريّة  الفلسفيّة كانط

 طلّب تدوين دراسة  مستقلّة  ومسهبة  مليت - املسلمني من خالل مقارنتها مع آراء الفالسفة

 يسعنا املجال إىل طرحها يف هذه املقالة املقتضبة.
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إىل مسألة الوجود يف ضوء فلسفة  اخلروج من تداعيات رؤية كانط

 1ابن سينا

 2سعيد موسوي كريمي مير 

ن يذكر دون أ  تطرّق الباحث يف القسم األّول من هذه املقالة إىل بيان البنية الكاملة للربهان األنطولوجي

عىل هذا  لك، والسؤال املطروح هنا: ما هي طبيعة النقد الذي طرحه إميانويل كانطتفاصيل أكرث من ذ

 املوضوع؟

                                                        

 ،«ینو یکانت به مسئله وجود در پرتو حکمت س کردیرو نیمشکل آفر جیبرون شدن از نتا»املصدر: موسوي کرميي، مري سعيد، . 1

 1389، ربيع وصيف عام 6ـ  5جامعة إصفهان، العدد: ، اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم  ،بحثية( -فيزيك: مجلة علمية مجلة )ميتا

 .58ـ  39هـ ش، ص 

 حسن عيل مطر الهاشمي تعريب:

الدكتور مري سعيد املوسوي. أستاذ مساعد يف الفلسفة من جامعة املفيد يف مدينة قم. ومن بني مقاالته وآثاره العلمية يف حقل  2.

: نامه (، نورشداریشنايس حالت پا هانیآدولف گرونباوم وخلق مداوم ماده از عدم در نظر کيل: )الفلسفة، ميكن لنا اإلشارة إىل ما ي

 1388 د،ی(، نورش: نامه مف«کیسازي هاي تئور خیتأميل بر تار»نقدي بر مقاله  خ؟یتئوري؟ کدام تار دامکهـ ش، و) 1388 د،یمف

هـ ش،  1389(، کیزیمتاف ،نويیکانت به مسأله وجود در پرتو حکمت س کردیرو نیمشکل آفر جیبرون شدن از نتاهـ ش، و)

کانت  امنوئلیاحتجاج اهـ ش، و) 1389فرهنگي،  وهي(، نورش: جامعه پژ اجتامعي يیسازه انگاري معرفتي وبرساخت گراو)

(، نورش: سازگارگرا رگرايیتقد حافظ،و)هـ ش،  1390(، نورش: خرد نامه صدرا، أصالت وجود مال صدرا هیومکس بالنک به نظر

هاي  ش(، پژوهفرگه اي کردیکانت و ناکامي رو نیمشکل آفر دگاهید مسأله وجود،هـ ش، و) 1391پژوهش هاي أدب عرفاين، 

(، نورش: شناخت، منطقي در حل آن کردیرو یکانت درباره وجود و ناکام نیمشکل آفر دگاهیدهـ ش، و) 1392کالمي،  -فلسفي 

 هـ ش، وما إىل ذلك من اآلثار األخرى. 1392
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ة تستبطن مغالطًة جاّدًة فحواها أّن الوجود أكّد هذا الفيلسوف الغريب عىل أّن جميع الرباهني األنطولوجيّ 

إىل جانب سائر األوصاف، وهذا يعني أنّنا حينام نتحّدث عن الله القادر  عبارة  عن وصف  مختلف  يندرج

يندرج يف موازاة سائر األوصاف لكونه ال « املوجود »م الصانع، إلخ؛ ال ميكننا تصّور أّن املتعايل العالِ 

ح ة؛ وقد طر نطولوجيّ عىل الرباهني األ  يشابهها، بل هو تحّقق  لها. هذه هي خالصة النقد الذي طرحه كانط

ة بهدف إزالة هذا اإلشكال الجاّد من فلسفة عىل مّر العصور العديد من املقّدمات االستدالليّ  الفالسفة

 كانط، لكّن هذه املساعي مل تكن ناجعًة وما حّققت الغرض.

 «التناقض »ل ما ذكر، أحدهام عنونه بـ حو  سلّط الباحث الضوء هنا عىل إشكالني يردان عىل آراء كانط

، وأثبت إمكانية الدفاع عن هذا املفكّر الغريب قبال هذين اإلشكالني فيام لو «الكالم الفارغ »واآلخر أسامه 

حث يف بوال سياّم حينام نسوق ال التي طرحت من قبل أرسطو ةأخذنا بنظر االعتبار املقّدمات الفلسفيّ 

ة االستدالل عىل وجود العديد من الرباهني . تجدر اإلشارة هنا إىل إمكانيّ رحاب مبادئ حكمة ابن سينا

صدر وابن سينا و  وضمن آراء الحكامء املسلمني من أمثال الفارايب ةيّ ة يف الفلسفة اإلسالماألنطولوجيّ 

املطروح من قبل ابن سينا، حيث يتّصف باإلتقان واالنسجام إىل « الصّديقني برهان»املتألّهني؛ ومثال ذلك 

 حدٍّ كبري .

يد اإلشكالني الة إىل تفن، تطرّق الباحث يف هذه املقة يف فلسفة ابن سيناوعىل ضوء املقّدمات االستدالليّ 

رحت فيها إيضاحات وافية عن املذكورين أعاله، لذا تحظى هذه املقالة بأهمية  من ناحيتني، حيث ط  

، ومن ناحية  أخرى ة كانطللقّديس أنسلم والذي يتمحور موضوعه حول نقد نظريّ  الربهان األنطولوجي

االستداللية يف مبادئ فلسفة ابن سينا عىل صعيد موضوع البحث؛ فهذه املقّدمات ذكرت فيها املقّدمات 

 يف رحاب برهان طرحبطبيعتها تهيّئ ذهن املخاطب يك يفهم بشكل  أفضل تفاصيل البحوث الالحقة التي ت  

 ضوء آراء ابن سينا وصدر املتألّهني.الذي يتمحور حول إثبات وجود الله تعاىل عىل  الصّديقني

ال يرد إاّل عىل الربهان  الستنتجنا أّن النقد الذي طرحه إميانويل كانط ابن سينا لو متّعنا يف برهان

ة األخرى؛ ولو املطروح من قبل القّديس أنسلم وال يرد عىل جميع الرباهني األنطولوجيّ  األنطولوجي

ستشّف من ، سوف نة لهذا الفيلسوف املسلم حني طرحه برهان الصّديقنياستتبعنا املقّدمات االستدالليّ 

شار إليها، ومن ثّم تّتضح لنا النواقص التي يعاين حول الرباهني امل ذلك ضعف الرأي الذي طرحه كانط

 منها فهمه.

 التحرير

****** 
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 املدخل

ملسألة الوجود تداعيات سلبيّة. وسنبدأ هذا املقال بعرض مشكلتني  ترتتب عىل رؤية كانط

م، ون طلق عىل هاتني  1962( نورش عام جريومي شيفرتّم توضيحهام أّول مرّة  يف مقال  لـ )

(. ثرةمعضلة الرث و)(، املشكلتني يف هذا املقال عىل التوايل مصطلح )معضلة التناقض

وطبقاً ملبنى املعضلة األوىل تتحّول القضايا الوجوديّة ـ التي يجب أن تكون من وجهة 

زم من رؤية . وطبقاً ملبنى املعضلة الثانية، يلـ إىل قضايا تحليلية يّةنظر كانط قضايا تركيب

(، فيةاملعر  كانط إما أال يكون ملوضوع القضايا مصداق  دقيق  يف الخارج )نوع من املثالية

أي حمل  حقيقيٍّ )تتحول جميع القضايا إىل شبه قضية(. وبعد ذلك سوف أو ال يكون هناك 

نتعرّض باختصار  شديد  إىل االتجاهات والكلامت املختلفة يف حلِّ هاتني املشكلتني. ثم 

أي كانط حول ر  يتّم إيضاح أن  هاتني املشكلتني إّنا يتّم حلّهام بشكل  مقبول  إذا تّم تفسري

غوتلوب فريجهال عىل أساس مبنى االتجاه املنطقي يف ما بعد الوجود 
1

، بل عىل مبنى 

رينيه ديكارتعىل كانط، من أمثال:  املتقدمني آراء الفالسفة
2

بيري جاسندي، و 
3

 توما، و 

األكويني
4

 حول الوجود واملاهيّة، ونوع العالقة بني هذين ، واملقدم عليهم جميعاً ابن سينا

 املفهومني.

 

                                                        

 . يعدم(: رياض ومنطقي وفيلسوف أملاين، أحد أكرب املناطقة بعد أرسطو 1925ـ  1848) . فريدريك لودفيغ غوتلوب فريجه1

 الحديثة والفلسفة التحليلية. املعرّب. أشهر من اهتم مبنطق الرياضيات

املقولة  (، وهو صاحبورياض وفيزيايئ فرنيس، يلقب بـ )أبو الفلسفة الحديثة م(: فيلسوف 1650ـ  1596) . رينيه ديكارت2

 (. املعرّب.الشهرية )أنا أفكر؛ إذن أنا موجود

 فرنيس وعامل فلك ورياضيات. املعرّب. م(: فيلسوف 1655ـ  1592) . بيري جاسندي3

م(: قسيس وقديس كاثولييك إيطايل من الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف والهويت مؤثر ضمن  1274ـ  1225) األكويني . توما4

 . يعرف بالعامل املالئيك والعامل املحيط. املعرّب.تقليد الفلسفة املدرسية



130  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

 املقدمة

 رهانل  بعنوان )إمتناع إقامة بإىل بحث مسألة الوجود بشكل  رئيس ضمن فص لقد عمد كانط

إثبات[ وجود الله(. إن هذا الربهان ـ الذي يعرف حالياً باسم )برهان الوجود(عىل ] الوجود
1
 

أنسلمـ قد أقيم للمرّة األوىل من قبل سانت 
2

، ثم أعيدت صياغته وتقدميه من قبل فالسفة 

، وغوتفريد اليبنتزأمثال: رينيه ديكارتمن 
3

، وكذلك من قبل فالسفة معارصين من أمثال: 

نورمن مالكوم
4

، وألفني كارل بالنتينغا
5
ا الربهان، وعىل الرغم من وجود صيَغ  متعّددة  لهذ .

إاّل أنّها قد صيغت بأجمعها إلثبات أّن إنكار وجود )أكرب موجود  ال ميكن أن يكون هناك 

موجود أكرب منه( يؤدي إىل التناقض. وميكن بيان الصيغة العامة لهذا الربهان عىل النحو 

 اآليت:

 ـ إن الله ـ طبقاً للتعريف ـ موجود  ال ميكن تصّور ما هو أكرب منه.1

 لله موجود  يف الّذهن بوصفه صورة )فكرة(.ـ إن ا2

ـ مع الحفاظ عىل رشائط 3 ـ إن الكائن املوجود يف الذهن ويف الخارج، يجب أن يكون 

 االتحاد ـ أكرب من الكائن الذي ال وجود له يف غري الذهن.

ـ وعليه لو مل يكن له من وجود  خارج الذهن، وكان مجرّد فكرة  مستقرّة  يف الذهن، 4

 نا أن نتصّور كائناً أكرب من الله )ألن هذا الكائن سيكون له وجود  يف الخارج أيضاً(.أمكن ل

 ـ ولكن ـ بناًء عىل الفرض ـ ال ميكن تصّور وجود كائن  أكرب من الله.5

 ـ وعىل هذا األساس: إن  الله موجود .6

 ميكن لنا أن نالحظ أّن هذا الربهان يقوم عىل االفرتاضات اآلتية:

                                                        

1. The Ontological Argument 

. ترك تأثرياً بالغاً عىل الالهوت وفيلسوف من أوائل السكوالئيني املدرسينيم(: الهويت  1109ـ  1033. أنسلم كانرتبري )2

 الغريب. قال بأن اإلميان يجب أن يسبق املعرفة، ومع ذلك ميكن لإلميان أن يقوم عىل املعرفة أيضاً. املعرّب.

 وعامل طبيعة وعامل رياضيات ودبلومايس ومحام أملاين. املعرّب. م(: فيلسوف 1716ـ  1646) . غوتفريد فيلهيلم اليبنتز3

 . املعرّب.أمرييك. من تالميذ لودفيغ فيتغنشتاين م(: فيلسوف 1990ـ  1911. نورمان مالكوم )4

 تحلييل أمرييك، وأستاذ فخري للفلسفة يف جامعة نوتردام. املعرّب. ـ؟ م(: فيلسوف 1932) . ألفني كارل بالنتينغا5
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ميكن أن نكّون تصوراً واضحاً ومنسجامً ومتاميزاً لكائن ي عترب مصداقاً لجميع ـ أ 

الكامالت. وبعبارة  أخرى: ميكن لنا أن نتصّور كائناً ميكن له أن يكون مصداقاً لتحقق كّل 

 رشائطها، ال يعّد أكمل موجود. صفة، بحيث أنّه إذا مل يتّصف بتلك الصفة عند تحقق

بعض املوارد ميكن استنتاج وجود اليشء من مجرّد تصوره. وبعبارة  أخرى: ب ـ يف 

يف موارد من قبيل )دائرة املربّع( ميكن لنا من خالل التناقض الكامن يف هذه العبارة أن 

 نستنتج استحالة وجود مثل هذا اليشء.

، حيث يكون بوصفه كامالً ليشء جزءاً من ائن ذات الك ج ـ إن  الوجود هو صفة  أو كيفيّة 

الكامل املتعايل أو سائر األشياء. مبعنى أن  الوجوَد صفة  واقعّية  وأصيلة  للكائنات. وإن 

كان مختلفاً عن سائر الخصائص التي ميكن لكائن  أن يتّصف بها، من قبيل صفة 

 )اإلحمرار( مثالً.

 صورة   ها من الناحية املنطقيّةمن قبيل: )األلف موجود(، ل د ـ إّن القضايا الوجودية

، بحيث ميكن أن تكون صادقًة أو كاذبًة. وبعبارة  أخرى: إن  )الوجود( محمول   صحيحة 

، وهو مثل سائر املحموالت الحقيقيّة يقبل الحمل عىل األشخاص واألشياء.  حقيقيٌّ

ب( ليست موضوعاً و )فرضيات )أ(  جميع املوارد املتقّدمة. إنّ  وقد تحّدى كانط

لبحثنا؛ ولذلك ال نتعرّض يف هذا املقال إىل بحثها وإىل نقد كانط لها. وإّّنا نتعرّض يف 

د(، أي: مسألة الوجود و )هذا املقال إىل بحث ودراسة آراء كانط بشأن فرضيات )ج( 

 .والقضايا الوجودية

ن مسألة الوجود ترتتب عليه بعض املعضالت والنتائج والتداعيات بشأ  إن رأي كانط

السلبيّة. ويف هذا املقال سوف نتعرّض إىل بيان معضلتني من بني تلك املعضالت، وهام: 

(. ومن أجل حّل هاتني املعضلتني عمد أغلب و )معضلة الرثثرة(، )معضلة التناقض

، 1974 )بینت، رأي كانط عىل املبنى الذي أسامه جوناثان بينت إىل تفسري الفالسفة

228)
1
لهذا التفسري يكون الوجود مجرّد  بـ )رأي )كانت ـ فريجه( بشأن الوجود(. طبقاً  

                                                        

1. Bennett, Jonathan. (1974). Kant’s Dialectic, Cambridge: Cambridge University Press. P. 228. 
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محمول  من املرتبة الثانية
1
 حيث يقبل الحمل عىل املفاهيم فقط دون األشياء. إاّل أّن كاتب 

هذه السطور يرى أن هذا التفسري ال يستطيع حّل املشكلة املرتتّبة عىل رأي كانط، ولذلك 

ال نتعرّض يف هذا املقال إىل هذا الحل ونقده. إّن الهدف الرئيس من هذا املقال هو إثبات 

يبقى دون إبهام  أو تناقض  إذا تم تفسريه ـ خالفاً لالعتقاد  أّن رأي كانط بشأن الوجود إّّنا

عليه. وهي املباين التي تعود  السائد ـ عىل أساس املباين وآراء الفالسفة املتقدمني

ود قبل ، والتي تعاألكويني توما، و القديس بيري جاسندي، و رينيه ديكارتجذورها إىل آراء 

 .الكبري ابن سينا اإلسالم كلِّ هؤالء إىل آراء فيلسوف

شأن مسألة ب اإلشكالني املذكورين املرتتبني عىل نتائج رأي كانطيبدأ هذا املقال بتقرير 

الوجود. ثم نتعرّض بعد ذلك باختصار  شديد  إىل االتجاهات والكلامت املختلفة يف حلِّ 

ملسلمني الكبار من ا هاتني املشكلتني. ثم نعمل بعد ذلك عىل إيضاح آراء بعض الفالسفة

بيني بشأن الوجود واملاهيّة ونوع العالقة القامئة بينهام. ويف الختام سوف نبنّي كيف والغر

 ميكن ملعضالت آراء كانط أن تنطوي عىل حلٍّ مقنع  عىل أساس تلك اآلراء.

 

 ـ معضلة التناقض 1

إلثبات وجود الله، يقوم عىل  الوجود عىل برهان إن أحد اإلشكاالت التي يذكرها كانط

املحمول الواقعياالختالف الذي يراه بني 
2
املحمول املحّددالذي ي طلق عليه مصطلح 

3
 

املحمول غري الواقعيأيضاً، وبني
4

. يذهب كانط
5
إىل االعتقاد بأّن كّل ما نريده ميكن  

توظيفه بوصفه محموالً منطقياً، فحتى املوضوع ميكن أن يحمل عىل نفسه؛ ألن املنطق 

ل املحمو يجعل من كّل مضمون  أمراً منتزعاً. وبطبيعة الحال فإن كانط ال يبنّي مراده من )

                                                        

1. Second level predicate 

2. Real predicate 

3. Determining predicate 

4. Non-real predicate 

5. A598/B626. 
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(املنطقي
1

املنسجم مع أنّه يستعمل كلمة )املنطقي( مبعنى )، وإن كان الذي يبدو منه 

(القواعد
2

، حيث تشتمل . إّن املحموالت الواقعية  عىل هي بزعم كانط محموالت  منطقية 

 بعض الخصائص التي ميكن بيانها عىل النحو اآليت:

[ يضاف إىل مفهوم املوضوع، 1]الواقعي[ هو املحمول الذي ] إن  املحمول املحّدد

[ ال ينبغي إقحامه يف ذلك املفهوم ]املوضوع[ سلفاً. 3[ يجعله أكرب. وبالتايل ]2و ]

 ، متّت إضافة األرقام واألقواس(.A598/B626)كانت 

إن )الكينونة( أو )الوجود(
3
الخصوصيّة. وعليه: ـ عىل مثل هذه  ال يحتوي ـ بزعم كانط 

[ إّن )الوجود( كام هو واضح  ليس محموالً حقيقياً، مبعنى أنه ليس مفهوم يشء  ميكن 4]

 ، متّت إضافة األرقام واألقواس(.A598/B626أن يضاف إىل مفهوم يشء  آخر. )كانت 

 يذهب إىل االعتقاد: ومن ناحية  أخرى، فإّن كانط

ال تضيف أي يشء  بواسطة املحمول إىل مفهوم املوضوع،  ليّةالقضايا التحلي[ بأّن 5]

وإّنا تعمل عىل مجرّد تجزئته إىل تلك األجزاء املفهوميّة التي سبق أن تّم التفكري بها يف 

 (؛ يف حني أّن القضايا الرتكيبيةB11ذلك ]املوضوع[، وإن عىل نحو  مضطرب  )كانت 

تضيف إىل مفهوم املوضوع محموالً، مل يسبق أن تّم التفكري به يف ذلك ]املوضوع[ أبداً. 

 (.B11)كانت 

 [ ينتج ما ييل:5و ][ 4إن  الرتكيب بني ]

[ إّن القضايا الوجوديّة التي يكون املحمول فيام هو )املوجود( أو )الكائن(، قضايا 6]

يّدعي رصاحًة أمراً يتناقض بوضوح مع هذه النتيجة التي ال ميكن  . بيد أن كانطتحليلية

 إنكارها:

                                                        

1. Logical predicate 

2. Grammatical 

3. Being or Existence. 
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[ إننا نعتقد ـ كام يجب عىل كلِّ عاقل  أن يعتقد ـ بأن جميع القضايا الوجوديّة تركيبية7]
1
 

 (.A597/B625 )كانط

جريومي شيفربااللتفات إىل هذا اإلشكال، يستغرب 
2
 يقول:  3(310، 1962)شیفر،  

طوال هذه املّدة،  الوجود ضدَّ برهان الذي أقامه كانط كيف صمد هذا االستدالل

 .وال يزال يحظى بثناء الفالسفة

 ـ معضلة الثرثرة 2

ملاذا يذهب كانط
4
 A598/B626) ( إىل االعتقاد بأن )الوجود( بوصفه محموالً ال يستطيع

 كانط عىل النحو اآليت: أن يضيف شيئاً إىل مفهوم املوضوع؟ ميكن تلخيص برهان

لو أضيف )الوجود( إىل مفهوم املوضوع، فإن هذه اإلضافة يف مثل هذه الحالة . 1

)وجود اليشء(، ستغرّي مفهوم املوضوع وتغنيه. وبالتايل فإنّنا سنواجه مفهوماً جديداً 

يختلف عن املفهوم األول. ويف مثل هذه الحالة فإّن املوضوع املتغرّي واملختلف ال 

لك اليشء الذي كنّا نريد الحديث عنه أوالً، وعىل هذا األساس ميكنه أن ميثّل أو يعرّب عن ذ

 (.A598/B628 لن يعود بإمكاننا القول بوجود املصداق الدقيق للمفهوم املنشود. )كانط 

بيد أنّنا ـ كام هو واضح ـ نستطيع أن نّدعي وجود املصاديق الدقيقة للمفاهيم التي . 2

 نتصّورها.

 )الوجود( ال يضيف شيئاً إىل مفهوم املوضوع.وعليه فإّن . 3

                                                        

. وإن هذا املدعى منه عىل تركيبية عىل املدعى القائل بأن جميع القضايا الوجودية . مل يعمل )كانت( عىل إقامة أي برهان1

يعّد يف الحقيقة مصادرة عىل املطلوب؛ إذ بإمكانهم االدعاء بأن قضية )إن الله موجود( التي  الذين أقاموا برهان الوجود الفالسفة

وده رضورياً، قضية تحليلية. بيد أنه طبقاً للتفسري الذي سيتم تقدميه يف هذا يكون الله فيها مبعنى واجب الوجود الذي يكون وج

 جميع القضايا الوجودية تركيبية. املقال، يتم إثبات السبب يف كون

2. Jerome Shaffer. 

3. Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, 

Vol. 71, No. 283, (Jul. 1962) p. 310. 

4. A598/B626. 
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(لتوضيح هذا الربهان ميكنك أن تأخذ بنظر االعتبار جملة )املادة املظلمة
1

 . إن

املفهوم الذي نحصل عليه عند استعامل هذه العبارة يعكس طبيعة وخصائص يشء اسمه 

رفة  بجميع طبائع وخصائص هذه املادة املادة املظلمة، رغم أنّنا قد ال نكون عىل مع

املظلمة. وعىل هذا األساس فإنّنا يف بيان أّن )املادة املظلمة موجودة( نعمل عىل توظيف 

: (. وبعبارة  أخرىاملادة املظلمةمفهوم )املادة املظلمة( يك نبنّي شيئاً بشأن مصداق هذه )

مصداقها. بيد أّن هذه الجملة ال يف هذه الجملة يتّم إرجاع مفهوم )املادة املظلمة( إىل 

تبنّي أّن للامدة املظلمة خصوصيّة باسم الوجود ناهيك عن سائر الخصائص التي سبق أن 

متّت إجالة الفكر حولها يف مفهوم املوضوع. وعليه فإّن )الوجود( ال ميكن أن يكون 

 مفهوم يشء  يضاف إىل مفهوم املوضوع.

( لعمل عىل و أضيف إىل مفهوم )املادة املظلمةبعبارة  أخرى: إّن مفهوم )الوجود( ل

تغيريه وإثرائه. ويف هذه الحالة سوف يتحّول املفهوم األول للموضوع إىل مفهوم من قبيل: 

)املادة املظلمة باإلضافة إىل الوجود( أو )املادة املظلمة موجودة(. إّن هذا املفهوم 

عبري عن ذلك اليشء الذي سبق لنا أن أخذناه بنظر االعتبار الجديد ال يعود بإمكانه الت

 يضيف شيئاً إىل بوصفه مصداقاً لـ )املادة املظلمة(. وعىل هذا األساس لو كان )الوجود(

مفهوم املوضوع، فإّن مفهوم املوضوع املتغرّي يف القضايا الوجوديّة إما أن ال يعود إىل 

، أو أنّه يعود إىل مصداق  م ختلف  عن ذلك الذي سبق لنا أن أخذناه بنظر أي مصداق 

 كلتا هاتني النتيجتني، تكون املقدمة خاطئة أيضاً، االعتبار. ولكن حيث ال يرتيض كانط

 .ومن هنا فإن محمول )الوجود( ال يضيف أي يشء  ملفهوم املوضوع يف القضايا الوجودية

 (.A598/B626جود( ليس محموالً حقيقياً. )كانط وهذه املسألة تعني أن )الو 

وإذا كان األمر كام استدّل شيفر
2
 عىل أن ادعاء كانط( 10-309، 1962)شیفر،  

من واقعيّة جميع املحموالت األخرى أيضاً؛ إذ  باإلضافة إىل محمول )الوجود(، مينع

                                                        

1. Dark Matter 

2. Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, 

Vol. 71, No. 283, (Jul. 1962) p. 309 - 310. 
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هذا الربهان عىل جميع املحموالت التي تبدو واقعية. وعليه لو واجهنا  ميكن تعميم

محموالً يبدو واقعياً بحسب الظاهر، ال نستطيع االدعاء بأن موضوع ذلك املحمول يعود 

إىل مصداقه الدقيق. وبعبارة  أوضح: إن موضوع أي قضية  ال ميكنه أن يعكس أو يعرّب عن 

. فلو قيل ـ مثالً ـ إن )الذهب أصفر اللون(، فإن املحمول املصاديق واألشياء الواقعية

)األصفر( يعمل عىل استبدال مفهوم املوضوع من )الذهب( إىل يشء  آخر من قبيل 

)الذهب األصفر(. ويف هذه الحالة لن نكون قادرين عىل الرجوع إىل ذلك املصداق 

األمر ـ )أي: الذهب(، وأردنا القول بأنه الدقيق للموضوع ـ املصداق الذي تصّورناه أول 

أصفر اللون. وعىل هذا األساس فإن الربهان الذي يثبت أن )الوجود( ليس محمواًل 

تكون واقعية)واقعياً(، يثبت يف الوقت نفسه أن جميع املحموالت ال ميكن أن 
1

، . )شیفر

للموضوعات ( والنتيجة يف حمل املوضوع عىل املحمول إّما أن ال ميكن 310، 1962

أي  (، أو ال يكون هناكاملعرفية أن تعرث عىل مصداقها الدقيق يف الخارج )نوع من املثالية

حمل  حقيقيٍّ )تتحول جميع القضايا إىل شبه قضية(. وميكن لنا أن نسمي هذا اإلشكال 

 عمل بعد ذلك عىل تقييمه.(، لن)معضلة الرثثرة

(، ( التناقض )معضلة التناقض1بشأن الوجود يؤّدي إىل ) وباختصار  يبدو أّن رأَي كانط

 ،( محذور القياس األقرن ذي الحدين، والذي بناًء عليه يجب القول بنوع  من املثالية2و )

 (.القضايا إىل شبه قضية أو االجرتار )معضلة الرثثرةأو تحّول جميع 

 والثرثرة بعض ردود األفعال جتاه معضلة التناقض

ـ عىل الرغم من هذه اإلشكاالت الواردة عىل  ومن العجيب أّن الكثري من الفالسفة

تلك االعرتاضات تاّمة وناهضةـ ال يزالون يعتربون  الوجود عىل برهان اعرتاضات كانط
2
 .

كام أّن أغلب هؤالء الفالسفة يعتربون كانط مبنزلة الفيلسوف الطليعي يف مجال التعريف 

                                                        

1. Ibid, p. 310. 

 ، تجدها يف املصدر اآليت:جيدة ولكنها ناقصة لهؤالء الفالسفة. هناك فهرسة 2

- Everitt, Nicholas. (1995), “Kant’s Discussion of the Ontological Argument”, Kant-Studien, 86 (4): p. 

385 – 386. 
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فريجهبالرؤية التي ت عرف حالياً برؤية 
1
يكون )الوجود(  طبقاً لهذه الرؤية ال حول الوجود، 

صفةً 
2
 لألشياء، وال ي عّد )املوجود( محموالً حقيقياً. 

ومع ذلك هناك فالسفة قالئل قد حملوا هذه اإلشكاالت ـ كام ورد تقريرها آنفاً أو 

 قرروها بشكل  آخر ـ عىل محمل الجّد، وأخذوا يبحثون عن حل لها. إن هؤالء الفالسفة

حول الوجود، أو أنهم عمدوا إىل تفسريه بشكل يحل  إما أنهم مل يقبلوا برأي كانط

جريومي شيفراإلشكاالت املتقّدمة. ويعّد 
3

مايكل يانغ، وجي. 
4
ـ عىل سبيل املثال ـ من  

يانغالقسم األول. فقد احتج 
5
أن رأي كانط بشأن الوجود يؤدي ( قائالً ب95، 1976)یانغ،  

إىل نتائج متناقضة، وبناًء عىل ذلك ال تكون القضايا الوجوديّة من القضايا الواقعيّة أبداً ـ 

 ايا الـ ومن هنا فإّن هذه القض أو القضايا الرتكيبية سواًء أكانت من نوع القضايا التحليلية

تكون قابلًة للصدق والكذب. ومن هنا ليس هناك أي طريق  ميكن من خالله اعتبار القضايا 

الوجوديّة بوصفها حملية
6
أو إسنادية 

7
.
8
 

ع معها بحيث ترتف كلامت كانط الذين يعتقدون بإمكان تفسري ومن بني الفالسفة

جورج آر. فيكاإلشكاالت املتقدمة، ميكن لنا اإلشارة إىل كلِّ من: 
910

ريتشارد ، و 

                                                        

1. The Fregean View on Existence 

2. Property 

3. Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, 

Vol. 71, No. 283, (Jul. 1962). 

4. Young, J. Michael. (1976). “Kant on Existence”, Ratio, D 76, 18: p. 91 – 106. 

5. Ibid, p. 95. 

6. Predicative 

7. Attributive 

8. Young, J. Michael. (1976). “Kant on Existence”, Ratio, D 76, 18: p. 1-1. 

9. George R. Vick. 

10. Vick, G. R. (1970). “Existence was a Predicate for Kant”, Kant-Studien, 1970. 61. S: pp. 357 – 371. 
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كامبل
12

إدغار مورشري، و 
34

نيكوالس إفريت، و 
56

جورج فيك. حيث يذهب 
7
)فیک،  

( إىل االعتقاد بأّن كانط يعترب )الوجود( أكرث من مجرد محمول  منطقيٍّ أو 357، 1970

ريتشارد كامبلدستوريٍّ بحت. ويّدعي 
8
( أّن كانط يعترب )الوجود( 99، 1974)کامبل،  

محموالً أصلياً، وإن كان يراه محموالً رابطاً 
9
 ومن هنا فإّن )الوجود( ليس محموالً واقعياً  .

ميكن توظيفه بوصفه عنرصاً لتحديد ماهيّة األشياء. ويّدعي إدغار مورشري
10
)مورشیر،  

( أن )الوجود( ـ طبقاً لرأي كانط ـ ليس محموالً من املرتبة األوىل282، 1985/1986
11
 

... بل هو محمول  من املرتبة الثانية، حيث ينسب إىل الصفات دون األشياء 

واألشخاص
12
تنيكوالس إفريويذهب  .

13
( إىل االعتقاد بأن 400، 1995)إفریت،  

                                                        

1. Richard Campbell. 

2. Campbell, Richard. (1974). “Real Predicates and Exists”, Mind, New Series, Vol. 83, No. 329, (Jan. 

1974). Pp. 95 – 99. 

3. Edgar Morscher. 

4. Morscher, Edgar. (1985 / 1986). “Was Existence Ever a Predicate?” Grazer Philosophiche Studien 35 

/ 26: pp. 269 – 284. 

5. Nicholas Everitt. 

6. Everitt, Nicholas. (1995). “Kant’s Discussion of the Ontological Argument”, Kant-Studien, 86 (4): pp. 

385 – 405. 

7. Vick, G. R. (1970). “Existence was a Predicate for Kant”, Kant-Studien, 1970. 61. S: p. 357. 

8. Campbell, Richard. (1974). “Real Predicates and Exists”, Mind, New Series, Vol. 83, No. 329, (Jan. 
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9. Relational Predicate. 

10. Morscher, Edgar. (1985 / 1986). “Was Existence Ever a Predicate?” Grazer Philosophiche Studien 35 

/ 26: p 282. 

11. First Order Predicate. 

 مشابهاً لذلك، انظر:. هناك لـ )جي. وليام فورجي( ادعاء 12

- J. William Forgie. (2007). 

13. Everitt, Nicholas. (1995). “Kant’s Discussion of the Ontological Argument”, Kant-Studien, 86 (4): p. 

400. 
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إّّنا هو يف األساس اعرتاض  معريفٌّ  الوجود اعرتاض كانط عىل برهان
1

. وعليه فإّن كانط 

ام مراده هو أن القضايا الوجوديّة ك ال ينكر أن يكون للقضايا الوجوديّة تحليالً صادقاً، بل إن

 (404، 1995. )إفریت، 2قضايا تركيبيةنعرفها 

ما الذي ميكن لنا قوله بشأن هذا النوع من تعابري كانط
3

؟ األمر األول يبدو أنه يجب 

حّل هذه املعضالت لن يكون رأي  بجدية. فمن دون ومعضلة الرثثرة أخذ معضلة التناقض

كانط عىل الظاهر، مبعنى أن  كانط بشأن الوجود مقبوالً. األمر اآلخر أنه ميكن حمل برهان

ما يّدعيه كانط هنا ليس معرفياً، وإّنا هو وجودي. واألمر األخري أّن رأي كانط بشأن الوجود 

لسنا بحاجة  إىل التمّسك بكلامت  تبدو  متناغم  وال إشكال فيه. وإلثبات هذا املّدعى

عليه  كانط يف ضوء املبنى الذي يسري متناقضة مع عبارات كانط. كام ال نحتاج إىل تفسري

)فريجه( بشأن الوجود. ويف الحقيقة سوف يبدو األمر مضلالً إن نحن عمدنا إىل تفسري 

طقي ملا بعد فريجهرأي كانط بشأن الوجود يف ضوء مبنى االتجاه املن
4

، وهو االتجاه الذي 

عىل أساسه يكون الوجود مجرّد سور
5
 أو محمول من املرتبة الثانية. 

الل من خ إّن الطريق الذي يبدو أفضل من غريه يف هذا الشأن هو النظر إىل اتجاه كانط

 يةالتعاليم الديكارت، أي تلك اآلراء التي تعود بجذورها إىل دراسة خلفياته الفلسفية

والتوميستية
6

جود بشأن الو  ، التي كانت بال أدىن شك واقعًة تحت تأثري أفكار ابن سينا

ضح لنقطة بشكل  أو واملاهية ونوعيّة االرتباط بني هذين املفهومني. وسوف تتجىّل هذه ا

                                                        

(، حيث رثثرة، ومعضلة ال)معضلة التناقض( يقدم يف الوقت نفسه حالً لكال املعضلتني . وبطبيعة الحال فإن )نيكوالس إفريت1

يعتقد أن ذلك من شأنه أن يكون أفضل تعبري لـ )كانت( يف إفادة الكثري من املسائل التي يتعرّض لها، وإن كان يقّر ـ يف الوقت 

 ، انظر:الوجود ضد برهاننفسه ـ بأن هذا التعبري يقيض عىل كامل قّوة استدالل )كانت( 

 Everitt, Nicholas. (1995). “Kant’s Discussion of the Ontological Argument”, Kant-Studien, 86 (4): p. 395. 

2. Ibid, p. 404. 

يفة وبعضها هناك أن أغلب هذه التعبريات ناقصة وضع. يف مقال لنا يصدر قريباً تعرّضنا لنقد وبحث بعض هذه التعابري، وقد أثبتنا 3

 غري صحيح.

4. Post – Fregean Logical Approach 

5. Quantifier 

6. Cartesian & Thomist Traditions 
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 ربهانلديكارتعندما نلتفت إىل أن كانط قد بحث موضوع الوجود عىل هامش نقده لتقرير 

جاسندي. إّن هذه االنتقادات تعكس إىل حدٍّ ما اعرتاضاتالوجود
1
يف األصل  التي تعكس 

ىل هذا األساس إذا أردنا تقديم تعبري  مناسب  عن كانط، وجب علينا آراء ابن سينا. وع

شأن عىل كانط من املسلمني والغربيني ب املتقدمني استعراض آراء ونظريات كبار الفالسفة

مسألة الوجود. فمن خالل هذه اآلراء ميكن لنا أن نفرّس كانط بحيث يتّم حّل معضلة 

بشكل  مناسب. وليك نصل إىل هذه الغاية يجب أن نبدأ من  ومعضلة الرثثرة التناقض

 توضيح بعض املفاهيم.

 اهّيةامل

إّن )املاهيّة( من الناحية املعرفيّة، يف السؤال القائل: )ما هو هذا اليشء؟( تبنّي الطريق 

الذي نسعى من خالله إىل فهم طبيعة وماهيّة األشياء املحيطة بنا. وميكن لنا أن نطرح هذا 

السؤال بشأن جميع أنواع املوجودات، من: األشخاص واألشياء والصفات والخصائص، 

ودات املادية وغري املادية، واملجرّدة وغري املجرّدة وما إىل ذلك. كام أّن هذه واملوج

املفاهيم باإلضافة إىل ذلك تعرّب عن الوجه الذي مييّز كّل كائن  من الكائن اآلخر. وهذا 

 ي ثبت أّن مفهوم الوجود ليس مفهوماً ماهوياً. وسوف نعود إىل هذه النقطة الحقاً.

جوديّة فإّن ماهيّة اليشء تعني طبيعته وهويّته التي يتألف منها. ويف وأما من الناحية الو 

 ،) الذهن موجود  و )اللون األزرق هادئ(، و )قضايا من قبيل: )الشمس جرم  سامويٌّ عظيم 

غري مادي( يشار إىل ذلك اليشء الذي يعرّب عن ماهيّة اليشء دون مفهومه. وعىل هذا 

ىل جميع خصائص ذلك اليشء األعم من الذات األساس فإن ماهيّة اليشء تحتوي ع

والعوارض والصفات والروابط بينها وبني غريها، باستثناء وجود ذلك اليشء. وهذا يعني 

أنه بناًء عىل هذا التعريف ال يخرج أي وجه  من اليشء عن وجوده أو ماهيّته. وعىل هذا 

 حو  من األنحاء إىلالقياس فإن الخصائص املاهويّة هي جميع الخصائص التي تشري بن

                                                        

 . انظر عىل سبيل املثال:1

- CSM (2: 224 – 226). 
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ماهيّة اليشء. والنقطة الهاّمة يف البني هو أنه ينبغي عدم الخلط بني االستعامل املعريف 

واالستعامل الوجودي ملاهيّة اليشء. وعليه فإننا من اآلن فصاعداً عندما نستعمل املاهية 

 ف.يح بالخال يف هذا املقال إّنا نعني بها االستعامل الوجودي لليشء، إاّل إذا تّم الترص

 الوجود

، بحيث أن استعامله يف  يبدو أن )الوجود( مفهوم  واضح  متاماً ومعروف  بشكل  كامل 

. إّّنا  ، ويبدو أن هذا بحسب الظاهر من دون إبهام  وال إشكال  القضايا والعبارات أمر شائع 

ون يكاملشكلة تبدأ عندما يسعى الفيلسوف إىل إيضاح ماهيّة )الوجود(، وما معنى أن 

حتى يف توضيح ما إذا كانت هذه املسألة تندرج  اليشء )موجوداً(. فقد اختلف الفالسفة

. فعىل سبيل املثال ذهب فالسفة من أمثال: الفلسفية يف دائرة املنطق أو األنطولوجيا

فريجيه
1
برتراند راسل(، و48-9، 1960)فیرجیه،  

2
كواين(، و 232-3، 1971، )راسل 

3
 

ديل جاكويه(، و 97، 1969)کواین، 
45

إحالة حّل هذه ( إىل Xiii، 2002)جاکویه،  

ق. يف حني ذهب آخرون من أمثال: املعضلة إىل املنطق أو املفاهيم املأخوذة من املنط

مونیتز
67

ساملون، و (Xiv، 1974)مونیتز،  
89

جيبسون(، و 83، 1974)ساملون،  
1011

 

                                                        

1. 1690, p. 48 – 49. 

2. Russell, B. (1971). “The Philosophy of Logical Atomism”, in: Logic and Knowledge, ed. R. C. Marsh. 

New York: Capricorn Books. P. 232 – 233. 

3. Quine, W. V. O. (1969). “Existence and Quantification”, in: Ontological Relativity and Other Essays. 

New York: Columbia University Press. P 97. 

4. Dale Jacquette 

5. Jacquette, Dale. (2002). Ontology, Chesham: Acumen Publishing Limited. P. Xiii. 

6. Munitz 

7. Munitz, Milton K. (1974). Existence and Logic, New York: New York University Press. P. Xiv. 

8. Salmon 

9. Salmon, Nathan U. (1987). “Existence”, Philosophical Perspectives, Vol. 1, Metaphysics, p. 89. 
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11. Gibson, Quentin. (1998) The Existence Principle, London: Kluwer Academic Publishers. P. 1. 
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، وإن حّل 1، 1998)جیبسون،  (، إىل الترصيح بأن بحث الوجود أمر  فلسفيٌّ ووجوديٌّ

 ن إحالته إىل املنطق.هذه املسألة ال ميك

عتبار يف ا املسلمني وعىل كّل حال  يبدو من املستحسن التناغم مع أغلب الفالسفة

)الوجود( مفهوماً بديهياً ال يقبل التعريف لبداهته. فعىل سبيل املثال: يذهب ابن سينا
1
)ابن  

، إذ ال حّد له، 72، 1360سینا،  ( إىل االعتقاد بأن )الوجود معروف  للعقل بال حدٍّ وال رسم 

فهو ليس بجنس  وال فصل، وليس هناك ما هو أعّم منه أو وراءه، إذ ليس هناك ما هو أجىل 

يكارتدمنه(. وقد حظي هذا الرأي بقبوِل الكثري من كبار الفالسفة يف الغرب، ومن بينهم 
2
 

 ، حيث قال: (CSM 2 ،418)دیکارت، 

]الوجود[، إذ إن تعريفه يف الواقع يزيده غموضاً  لسنا هنا بحاجة إىل تعريف

 واضطراباً. 

اليبنتزكام اتخذ 
3
( موقفاً مامثالً أيضاً، إذ قال: )إن املوجود غري 221، 1974)آدامز،  

جود إن الو و )بحيث إّن بعض املفاهيم أوضح من أن ميكن تعريفها(،  ...قابل للتعريف

بناًء عىل ذلك مفهوم  بسيط  أو غري قابل  للتجزئة(. ويف الوقت نفسه يبدو أن أغلب الناس 

ال مشكلة لديهم يف استعامل محمول )الوجود(، فجميع الناس يستأنسون بهذا املفهوم 

 بشكل  وآخر.

 الوجود مشرتٌك لفظي  

إّن من بني األبحاث الهامة بشأن الوجود هو السؤال القائل: هل ي ستعمل )الوجود( يف مورد 

، وأّن معناه يختلف باختالف  جميع املوجودات عىل وترية  واحدة  أم أنّه لفظ  مشرتك 

                                                        

، ، مكتبة الفارايب72اساين، ص (، تصحيح وتعليق، أحمد خر دانش نامه عاليئ )املنطق والفلسفة األوىل، أبو عيل، . ابن سينا1

 هـ ش، )مصدر فاريس(. 1360طهران، 

2. CSM, 2: 418. 

3. Adams, Robert Merrihew. (1974). “Theories of Actuality”, Nous; s, Vol. 8, No. 3 (Sep., 1974). P. 221. 
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(املوارد؟ إن لنظرية )االشرتاك املعنوي
1
برييتللوجود بوصفها النظرية الغالبة عند  

23
 

وايت، و كواين، و راسل( الكثري من الداعمني، من أمثال: 2001)بیرتی، 
4
)وایت،  

فان إينفاجني(، و 1956
56
 (.2001)فان إینفاجین،  

إذ يقول كواين
7
 ( عىل سبيل املثال: 131، 1960)کواین،  

هناك فالسفٌة يؤمنون بشكل  قاطع  وحاسم  بأّن )الوجود( الذي يستعملونه بالنسبة 

إىل األعداد واملجموعات ونظائرها، و )الوجود( الذي يستعملونه بالنسبة إىل األشياء 

. وإنَّ الذي أجد نفّس عاجزاً املاديّة، هام نوعان من استعامل عبارة )الوجود( املبهمة

عن فهمه هو اإلميان واالعتقاد القاطع لدى هؤالء يف هذا الشأن. فام هو اليشء الذي 

 ميكن لهؤالء أن يأتوا به كشاهد  عىل مثل هذا االدعاء؟

فان إينفاجنيوقد استدل 
8
 ( لصالح االشرتاك املعنوي17، 2001)فان إینفاجین،  

 قائالً: 

يف العدد وسنخيته القريبة بني الوجود والعدد، يقنعنا يف  إن االشتاك املعنوي

.  الحد  األدىن بوجود دليل  جيّد  يحملنا عىل تصّور أّن الوجود مشتٌك معنوي 
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رايلوعىل املقلب اآلخر ذهب فالسفة  آخرون، من أمثال: 
1
(، 1949و  1945)رایل،  

ريشريو 
23
(االشتاك اللفظي( إىل الدفاع عن نظريّة )1978)ریشیر،  

4
بالنسبة إىل الوجود.  

رايل فقد ذهب 
5
 ( إىل االدعاء قائالً: 15، 1945)رایل،  

ينة أوكسفورد، وهناك وجوٌد قد يصّح القول: هناك وجود لكنيسة  جامعة  يف مد

. إن موضوع الوجود 25و  9لقاذفة  بثالثة محّركات، وهناك وجوٌد لعدد مربع كامل بني 

بالنسبة إىل هذه املوارد الثالثة التي يقال إنها موجودٌة مختلٌف كام أن أداءها املنطقي 

 متفاوٌت أيضاً.

ريشريوعىل هذا القياس يذهب 
6
( إىل االستدالل بأن الوجود 64، 7819)ریشیر،  

، إذ يقول:   مشرتك  لفظيٌّ

هناك عدٌد من املعاين املختلفة للوجود، والتي تكون ـ يف أحسن األحوال ـ عىل 

 شكل مجموعات  متشابهة  ومتّصلة  ببعضها ضمن أرسة  واحدة.

للوجود غري تام. ولتوضيح هذا األمر ال  أنصار نظريّة االشرتاك اللفظي يبدو أن برهان

بّد من االلتفات إىل االختالف بني )مفهوم الوجود(، و )الوجود الواقعي واألصيل(. لقد 

سبق أن أوضحنا أن مفهوم الوجود مفهوم  بسيط  وغري قابل  للتجزئة. مبعنى أن مفهوم 

، حتى إذا تّم است  بالنسبة إىل موجودات عاملهالوجود )مبا هو وجود( مفهوم  واحد  ومتشابه 

 ومختلفة عن بعضها متاماً. وعليه فإن مفهوم الوجود يف قضايا من قبيل: )الله موجود(، 

ـ كام رّصح ريشريو )(، الذّرة موجودة) . ومن ناحية  أخرى   األعداد موجودة( هو مفهوم  واحد 

                                                        

1. Ryle, G. (1945) Philosophical Arguments, Oxford: Oxford University Press. & Ryle, G. (1946) The 

Concept of Mind, London: Hutchinson & Company. 

2. Rescher 

3. Rescher, Nicholas. (1978). “The Equivocalty of Existence”, Studies in Ontology, American 

Philosophical Quarterly, Monograph Series, ed by: Nicholas Rescher, No. 12, Oxford: Basil Blackwell. 

4. Equivocalism 
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6. Rescher, Nicholas. (1978). “The Equivocalty of Existence”, Studies in Ontology, American 

Philosophical Quarterly, Monograph Series, ed by: Nicholas Rescher, No. 12, Oxford: Basil Blackwell. P. 
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يف جميع املوارد عىل وترية   بشكل  صائب ـ من الواضح أن الوجود الواقعي ال يتحقق

ال تستلزم أن ال يكون الوجود مبا هو وجود أمر  مشرتك  بني  واحدة. إاّل أن هذه الواقعية

مختلف املوجودات. إّن حقيقة وجود األلوان املختلفة يف عامل الوجود، ال تؤدي إىل 

مشرتك  بني جميع أنواع األلوان. نتيجة  مفادها عدم إمكان وجود يشء  باسم )اللون( هو 

املوجودات )وجميع األلوان( تتصف وبعبارة  أخرى: ميكن افرتاض أمر  مشرتك بني جميع 

جون أوسنتبه مختلف املوجودات بدرجات ومراتب متفاوتة. فقد بنّي 
12
، 1970، )أوسنت 

من بعض الجهات ومختلفة من بعض ( حالة تكون فيها لكلمة مصاديق متحدة 27

الجهات، إذ يقول: عندما نتحّدث عن الرياضة السليمة، يكون لكلمة السليمة مصداق  هو 

مت حد  إىل حدٍّ ما مع ذلك اليشء املوجود يف عبارة الجسم السليم ... من هنا فإن السالمة 

مة الحافظة. أي السال  )أ( عندما ت حمل عىل الرياضة، تكون مبعنى السالمة )ب( املنتجة أو

باملفهوم الذي يحمل عىل الجسم. وعليه فإن للسالمة )أ( والسالمة )ب( مصاديق بعضها 

 متّحد، وبعضها مختلف.

وذات هذه النقطة يف كالم أوسنت
3
(، ميكن تعميمها عىل الوجود 71، 1970)أوسنت،  

و )اإلنسان موجود(، و )االحمرار  أيضاً. وعىل هذا األساس عندما نقول: )الله موجود(،

موجود(، و )العدد موجود(، و )األسطورة موجودة( تطلق كلمة )موجود( عىل جميع هذه 

، رغم اختالفها يف الدرجات واملراتب. وعىل هذا األساس عندما  املوارد بوترية  واحدة 

زج بعنا يل رص  من قبيؤخذ الوجود من الزاوية األنطولوجية عىل شكل )وجود يشء(، أو مي 

الرضورة واإلمكان والقّوة والفعل وما إىل ذلك، فإنه يتحقق عىل أشكال  ومراتب متنّوعة. 

ولكن عندما يؤخذ الوجود مبا هو وجود  بنظر االعتبار، فإن الشهود يحكم بأن باإلمكان 

 أخذه بنظر االعتبار وحمله يف جميع املوارد واملصاديق عىل وترية  واحدة.

                                                        

1. John Austin 

2. Austin, J. L. (1970). “Agathon and Eudaimonia in the Ethics of Aristotle”, in: Philosophical Papers, 

2nd ed., J. O. Urmson and G. J. Warnock (ed), Oxford: Oxford University Press. P. 27. 
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  الوجود واملاهّيةاالختالف بني

تعود جذور نظريّة االختالف بني الوجود واملاهيّة إىل عرصبوثيوس
1
يف القرن الخامس  

للميالد
2

سينا ( وكان ابن2001. )نوالن، 
3
( هو أول 61و  14-13، 3، ج 1403)ابن سینا،  

فيلسوف  يبحث هذه املسألة بشكل  منهجيٍّ ودقيق
4
وبعده تّم بسط وتوسيع هذه النظريّة . 

الشريازي وال سيام صدر املتألهني املسلمني عىل يد الفالسفة
5
، 1981)صدراملتألهین،  

 ( إن هذه املسألة مل تحظ باالهتامم يف العامل الغريب، حتى جاء )القديس243-45، 1ج 

(األكويني توما
6
(؛ ليبحثها يف القرن الثالث عورش للميالد بوصفها مسألًة 1968)األکوینی،  

فلسفيًة. تبعه بعد ذلك أغلب الفالسفة الكبار يف الغرب ـ األعم من فالسفة العصور 

 و العصور الحديثة ـ يف بحث هذه املسألة ومناقشتها، من أمثال: دونسأ  الوسطى

، وكذلك ، وإميانويل كانط، و اليبنتز، و ديكارت، و سبينوزاسوارز ، و فرانسيسكوسكوتس

يف الغرب أيضاً  بعض الفالسفة املعارصين
7
. 

                                                        

1. Boethius 

2. Nolan, Lawrence. (2001). “Descartes’ Ontological Argument”, in: Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, at: http://plato.stanford.edu/entries/descartes-ontological/. 

 هـ. 1403، دفرت نورش كتاب، طهران، 16، وص 14ـ  13، ص 3(، ج داتاإلشارات والتنبيهات )ثالثة مجل، أبو عيل، . ابن سينا3

، صوص الحكمةفيف بحث هذا املوضوع. انظر عىل سبيل املثال: الفارايب، أبو نرص،  ابن سينا . وبطبيعة الحال فقد سبق الفارايب4

 هـ ش. 1381، نورش أنجمن آثار ومفاخر فرهنگي، طهران، 2ـ  1شنب غازاين، ص  رشح: إسامعيل

 1981، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 245ـ  243، ص 1ج  )تسعة مجلدات(، األسفار األربعة، . الشريازي، صدر املتألهني5

 م.

6. Aquinas, St. Thomas. (1968). On Being and Essence, Translated by Armand Maurer, Toronto: 

Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 

 ( هو أكرث من بحث يف هذا املوضوع، انظر يف هذا الشأن:جيلسون املعارصين كان )أتني الغربيني . يبدو أن من بني الفالسفة7

- Etienne, Gilson. (1949). Being and Some Philosophers, Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval 

Studies. 
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 الفصل والتفكيك املفهومي بني الوجود واملاهّية

إن افرتاض التاميز املفهومي بني وجود وماهيّة اليشء يف الواقع هو ذات التاميز القائم بني 

 ء(، و )هذا اليشء موجود(. فعىل سبيل املثال:حكاية القضيتني القائلتني: )ما هو هذا اليش

ماهيّة العدد مستقالً عن أن يكون هناك وجود  لعدد  يف العامل أم ال. إّن الربهان  ميكن تعريف

أوالً  لصالح هذا التاميز كام أقامه ابن سينا
1
ه.ق.(، وأ عيد تقريره الحقاً  1403)ابن سینا،  

ل كانطمن قب
2
 (A7/B11 بسيط  ومقنع  يف الوقت نفسه: إّن مفهوم املاهيّة مبا هي ماهيّة ،)

ال يشمل مفهوم الوجود، بحيث إننا من خالل تجزئة وتحليل املفاهيم املاهويّة إىل أجزائه 

املكّونة له ال نصل إىل مفهوم الوجود أبداً. وقد مثّل ابن سينا
3
، 3، ج 1403)ابن سینا،  

لذلك باملثلث إلثبات هذا املدعى: إذ ميكن لنا الحديث عن خصائص املثلث، ( 13-14

 دون أن نعلم ما إذا كان هناك وجود  ملثلث  يف العامل أم ال.

كام أّن مفهوم الوجود ال يشمل مفهوم املاهيّة أيضاً. ومن هنا ميكن لنا أن نعلم بوجود 

هيّته. فعىل سبيل املثال ميكن للعامل الطبيعي أن يشاهد كائناً تحت يشء  دون أن نعلم ما

 املجهر يف مختربه دون أن ميتلك تصّوراً عن ماهيّة ذلك الكائن. أو أّن الكثري من الفالسفة

يؤمنون بأّن )اإلحساس( موجود ، ولكنّهم يف الوقت نفسه ال ميلكون تصوراً واضحاً عن 

اإلحساس. ومن هنا يبدو أّن نظرية االختالف املفهومي بني الوجود واملاهيّة  ماهيّة هذا

نظريّة  محكمة  وميكن الدفاع عنها
4

. وبعد افرتاض وجود مثل هذا االختالف املفهومي، 

 يأيت السؤال الالحق: هل هناك بني وجود وماهيّة الكائنات املمكنة متايز  حقيقيٌّ أم ال؟

                                                        

 .اإلشارات والتنبيهات، أبو عيل، . ابن سينا1

2. A7/B11. 

 .14ـ  13، ص 3(، ج اإلشارات والتنبيهات )ثالثة مجلدات، أبو عيل، . ابن سينا3

(، كوتسس . إن هذه النظرية التي تبدو عىل مثل هذا الوضوح، قد طرحت للمرة األوىل من قبل السيكوالستيني من أمثال )دونس4

-Hume, David. (1989 (1740). A Treaties of Human Nature, ed. By L. A. Selbyحقاً ( ال ثم ناقشها )ديفد هيوم

Biggs, Oxford: Oxford University Press:وفيام يتعلق بنقد ادعاءات هيوم، انظر .) 

Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, Vol. 

71, No. 283, (Jul. 1962). 
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 ز الواقعي بني الوجود واملاهّيةالتاميز أو عدم التامي

طبقاً لنظريّة التاميز الواقعي بني الوجود واملاهيّة، ال يكون التاميز بني الوجود واملاهيّة 

مجرّد متايز مفهوميٍّ فقط، بل هناك متايز  وفصل  واقعيٌّ أيضاً. مبعنى أّن املفاهيم املاهويّة 

خر ومفهوم الوجود إىل وجه  )ميتافيزيقي( آ تحيل إىل جزء  )ميتافيزيقي( من واقعيّة اليشء، 

من ذلك اليشء. وبعبارة  أخرى: إّن لكلٍّ من املفاهيم املاهويّة ومفهوم الوجود مصاديق  

محددة  ومتاميزة  يف الخارج. وعليه فإن وجود وماهيّة يشء  ما، وجودان متاميزان من 

الفالسفةبعضهام. رغم أنه ـ كام ذهب بعض 
1
( ـ قد ي ّدعى بأّن 71-2، 2002)فالیسیال،  

 الوجود واملاهية يف املوجودات املمكنة ال ميكن ألّي منهام أن يتحقق من دون اآلخر.

تبدو نظريّة التاميز الواقعي بني الوجود واملاهيّة يف غاية التطرّف. ومع ذلك فقد ذهب 

إىل تبنّي صيغة  حديثة  نسبياً عن هذه النظرية املعارصين بعض الفالسفة
2
مل يكن لهذه  .

 ميللر . وقد نسبالنظرية سوى النزر القليل من األنصار من بني فالسفة القرون الوسطى

 ،( القول بنظريّة التاميز الواقعي بني الوجود واملاهيّة إىل ابن سينا237، 1986)میللر، 

، وجيلز الرومياألكويني والقديس توما
3

، بيد أنّه مل يوّضح مراد الفالسفة من التاميز 

فإذا كان مراد ميللر من التاميز الواقعي هو ذات ما تقدم  ني الوجود واملاهيّة.الواقعي ب

ـ الذي رّصح مبثل هذا التاميز جيلز الروميإيضاحه يف هذا املقال، فإنّنا إذا استثنينا 
4
ـ  

                                                        

 . انظر عىل سبيل املثال:1

Vallicella, William F. (2002). A Paradigm Theory of Existence, Onto Theology Vindicated, Kluwer 

Academic Publishers: London. P. 71 – 72. 

 . انظر عىل سبيل املثال:2

- Barry, Miller. (1986). “Exists’ and Existence”, Review of Metaphysics 40 (December 1986): p. 237 – 

270; Vallicella, William F. (2002). A Paradigm Theory of Existence, Onto Theology Vindicated, Kluwer 

Academic Publishers: London. P. 71 – 72. 

3. Giles of Rome 

 (، انظر:لز الرومي. للمزيد من االطالع عىل آراء )جي4

- Wippel, John. (1982), “Essence and Existence”, in: The Cambridge History of Later Medieval 

Philosophy, eds. Norman Kretzmann, Anthony Kenny, and Jan Pinborg. New York: Cambridge University 

Press, p. 396 – 398. 
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ـ عىل ما يبدو من كتاباته ـ مل يكو  ا من القائلني نفإن ابن سينا قطعاً، والقديس توما األكويني 

 بهذا التاميز.

يف مواضع مختلفة  من مؤلفاته )من قبيل: الشفاء والطبيعيات  فقد رّصح ابن سينا

والسامع الطبيعي( أوالً: بأّن التاميز بني الوجود واملاهيّة متايز  مفهوميٌّ وليس واقعياً. 

فهوم املاهيّة ندرك أنّهام مفهومان مستقالن وثانياً: إنّنا بعد دراسة كلٍّ من مفهوم الوجود وم

ال ربط ألحدهام باآلخر. ثم عمد ابن سينا لبيان العالقة بني الوجود واملاهيّة إىل االستفادة 

من كلمة )العروض(. فإّن مفردة )العروض( ت عترب يف اللغة العربية من املشرتك اللفظي، 

ص  هو أّول شخ التاريخية أن ابن رشدحيث تدّل عىل مختلف املعاين. ويبدو من الناحية 

خلط بني االستعامالت املتنّوعة لهذه الكلمة، ونسب القول بالتاميز الواقعي بني الوجود 

واملاهيّة خطأً إىل ابن سينا. وعىل أساس هذا التفسري الخاطئ، كان ابن سينا يرى أن نسبة 

ء )الذات واملوجود(. وقد استمرّت هذه النسبة الوجود إىل املاهيّة كنسبة العرض إىل اليش

الغربيني الخاطئة إىل يومنا هذا، حيث نشهد تكرارها عند الكثري من الفالسفة
1
. 

بيد أن الحقيقة هي أن ال أحد من كبار فالسفة املسلمني كان يقول بالتاميز الواقعي بني 

واملاهية. فقد رّصحوا بأّن الوجود واملاهيّة متحدان يف الخارج ومتاميزان يف الوجود 

الذهن
2

. ميكن لذهن اإلنسان من خالل التجزئة والتحليل من الوصول إىل التاميز بني 

 يتّحد يف مفاهيم الوجود واملاهيّة مام ليس له وجود يف الخارج. إّن اليشء يف الواقعية

ع جميع آثاره املاهويةوجوده م
3

يف الغرب من  . وكذلك ذهب الكثري من كبار الفالسفة

                                                        

 ر عىل سبيل املثال:. انظ1

- Wippel, John. (1982), “Essence and Existence”, in: The Cambridge History of Later Medieval 

Philosophy, eds. Norman Kretzmann, Anthony Kenny, and Jan Pinborg. New York: Cambridge 

University Press; Barry, Miller. (1986). “Exists’ and Existence”, Review of Metaphysics 40 (December 

1986): p. 237. 

قولون الذين ال ي ـ ال أصالة لها أبداً، وإّنا هي مجرّد حّد للوجود. بيد أنه حتى الفالسفة . إن املاهية ـ طبقاً لرأي صدر املتألهني2

 لون بالتفكيك الواقعي بني الوجود واملاهية.بأصالة الوجود، مل يكونوا يقو 

. ال بد من توضيح هذه النقطة وهي أن اتحاد الوجود مع املاهية يف الخارج ال يعني أننا نستطيع أن نغض الطرف عن الوجود 3

 Williams, Donald C. (1962). ‘Dispensing with Existence’, Theلصالح مفهوم باسم اليشء، كام كان يدعي وليمز )

Journal of Philosophy, Vol. 59, No. 23, 1962, p. 763. ،وال يستلزم أن تكون ماهية اليشء مقتضية بالرضورة لوجوده ،)
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األکويني توماأمثال: القديس 
1
فرانشيسكو سوارز(، و 1968، األکوینی) 

2
)سوارز،  

رينيه ديكارت(، و 1947
3
جاسندي بيري، و (CSM ،3 ،280یکارت، )د 

4
)جاسندی،  

CSM ،2 ،224) ارترينيه ديك، إىل نفس ما ذهب إليه فالسفة املسلمني أيضاً. فقد ذهب
5
 

القول بوضوح بأن التاميز بني الوجود واملاهية هو مجرد ( إىل CSM ،3 ،280)دیکارت، 

بيري جاسنديمتايز  مفهومي، وأنهام غري متاميزين يف الخارج أبداً. كام ذهب 
6
)جاسندی،  

CSM ،2 ،224 القول بهذا الرأي رصاحة: إن التاميز الواقعي ]بني الوجود واملاهية[ ( إىل

 ذا كان الذهن يفكك بينهام أو يتصورهام مستقالً من بعضهام.غري ممكن، بغض النظر عام إ 

 

 الوجود واخلصائص املاهوّية

يبدو واضحاً أن الوجود ليس خصوصيًة ماهويًة، مبعنى الصفة التي تعود إىل ماهيّة اليشء، 

كأن تكون الحمرة ـ مثالً ـ صفًة للتفاحة
7
وعىل هذا األساس فإّن الوجود ال يصنف ضمن  .

أبداً، وأن األشياء املوجودة ليست نوعاً خاصاً من األشياء. إّن الوجود املقوالت املاهويّة 

ليس جنساً وال فصالً وال ذاتاً وال عرضاً وال جزءاً من تلك األشياء. فلو كان الوجود واحداً 

                                                        

 .Vallicella, William F. (2002)بحيث تتحّول جميع املوجودات إىل موجودات رضورية الوجود، كام كان يدعي فاليسيال )

A Paradigm Theory of Existence, Onto Theology Vindicated, Kluwer Academic Publishers: London. P. 

71 - 72.) 

1 .  Aquinas, St. Thomas. (1968). On Being and Essence, Translated by Armand Maurer, Toronto: 

Pontifical Institute of Mediaeval Studies. 

2 .  Suarez, Francisco (1947). “On the Various Kinds of Distinctions”, Trans. Of Disputatione 

Metaphysicae VII, by Cyril O. Vollert. Milwaukee: Marquette Universiry Press. 

3. CSM, 3: 280. 

4. CSM, 2: 224. 

5. CSM, 3: 280. 

6. CSM, 2: 224. 

إىل االعتقاد بأن الوجود ال ميكن أن يكون خصيصة للفرد أيضاً. فعىل سبيل  املوالني التجاه فريجيه . يذهب بعض الفالسفة7

 :املثال: ذكر برتراند راسل

Russell, B. (1971). “The Philosophy of Logical Atomism”, in: Logic and Knowledge, ed. R. C. Marsh. 

New York: Capricorn Books. P. 252. 
الذين يؤكدون عىل أن الوجود ... خصلة ميكن نسبتها إىل األشياء، وإن األشياء املوجودة تتمتع بصفة  هناك عدد من الفالسفة

 الوجود، واألشياء غري املوجودة ال تتمتع بهذه الصفة. وهذا ادعاء سخيف.
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من هذه املقوالت، فعندها ميكن لليشء أو لجزء  منه أن يكون موجوداً من دون أن يكون 

 وجود، وهذا كالم ال معنى له. له

إّن الوجود ليس كيفيًّة عارضًة عىل ماهيّة  متحققة  سلفاً، بل الوجود هو رشط  رضوريٌّ 

 ـ عىل تحقق لتحقق كلِّ ماهيّة. وعليه فإن وجود كلِّ يشء  متقدم  ـ من الناحية املنطقية

خصائصه املاهويّة. وكام يقول بيري جاسندي
1
: )إذا كان (CSM ،2 ،5-224)جاسندی،  

اليشء فاقداً للوجود، فإنّنا ال نقول بأن هذا اليشء ناقص، أو أنه بعيد  عن الكامل، وإّنا 

 نقول بدالً من ذلك: إنه ليس بيشء(.

 اه حتى اآلن عىل شكل القواعد اآلتية:وميكن لنا أن نلخص ما ذكرن

أ ـ إّن مفهوم الوجود ومفهوم املاهيّة متاميزان من بعضهام. مبعنى أّن مفهوم الوجود 

 ال يشمل مفهوم املاهية، كام أن مفهوم املاهيّة ال يحتوي عىل مفهوم الوجود.

 هيم املاهويّةب ـ إّن مفهوم الوجود ليس مفهوماً ماهوياً، وال يضيف أي يشء  إىل املفا

 مبا هي ماهوية.

.  ج ـ إّن مفهوم الوجود مشرتك  معنويٌّ

 د ـ إّن الذي مييّز بني األشياء من الناحية املفهوميّة هي املفاهيم املاهويّة.

هـ ـ إّن الوجود مبا هو وجود  ي حمل عىل جميع مصاديقه عىل وترية  واحدة  )وإن عىل 

 نحو التشكيك(.

املاهية متايز  واقعي. إّن الوجود واملاهية متحدان يف الخارج، و ـ هناك بني الوجود و 

 وغري متميزان من بعضهام.

 ز ـ إن الوجود ليس خاصيًة ماهويًة، وال يضيف شيئاً إىل املاهية مبا هي ماهية.

وفيام ييل نعمل عىل توظيف هذه النتائج املتقدمة بوصفها سبع قواعد لنثبت كيف 

 .دمتني )أي: مشكلة التناقض، ومشكلة الرثثرة( يف آراء كانطميكن حّل املشكلتني املتق

                                                        

1. CSM, 2: 224 - 225. 
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ويف البداية نستعرض آراء كانط بوصفها أصالً، ثم نعمل عىل بيان كلِّ واحد  منها يف ضوء 

 هذه القواعد.

 األصل األول:

 (.A 597 / B 625)كانت  إن جميع القضايا الوجوديّة تركيبيّة  

، بدليل أّن موضوع هذه القضايا يعرب عن ماهيّة ذلك اليشء تركيبيّة   إن القضايا الوجودية

الذي ي حمل الوجود عليه. ويف هذه الحالة فإن املوضوع ال يشتمل عىل مفهوم املحمول 

يضاف إليه. إن القاعدة ]أ[ توفر مثل هذا الورشط  يعني الوجود، ولذلك فإن املحمول

 للقضايا الوجودية.

يبدو أن هيوم
1
؛ ( يخالف هذا الكالم كام يخالف كانط66-7[، 1740] 1989)هیوم،  

 إذ يقول: 

إن مفهوم الوجود ... هو مفهوم ذلك اليشء الذي نتصوره عىل هيئة املوجود ... 

ّوره، أنا نتصّوره بوصفه موجوداً وكّل ما نتص
2
 . 

و. ساملونو نخ نيكيان( تشبه إىل حدٍّ كبري  رؤية هيوم (إن نظرية 
3
،
4
)نخ نیکیان و  

( إذ يقوالن مثالً: إّن كل  تصّور  يستلزم محمول )املوجود(. يقول 541، 1957ساملون، 

 مدعاه:لتوجيه  هيوم

... حيث إننا ال نذكر أي مفهوم  أو تأثر  دون نسبة الوجود إليه، فإن مفهوم الوجود 

يجب إما أن يكون حصيلة تأثر  مستقل، مركب بكّل إدراك  أو يشء  يف تفكرينا، أو أن 

                                                        

1. Hume, David. 1989 (1740). A Treaties of Human Nature, ed. By L. A. Selby-Biggs, Oxford: Oxford 

University Press. P. 66 – 67. 

يتحّدث هنا بشأن االرتباط بني مفهومني، أي: مفهوم الوجود ومفهوم املوجود، وليس بشأن  . ال بد من االلتفات إىل أن هيوم2

 عالقة بني الوجود واملوجود.ال

3. G. Nakhnikian & W. Salmon. 

4. Nakhnikian, George and Wesley C. Salmon. (1957). “”Exists” as a Predicate”, The Philosophical 

Review, Vol. 66, No. 4 (Oct. 1957) p. 541. 
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يكون متحداً مبفهوم اإلدراك أو اليشء ... ]إال[ أّن مفهوم الوجود ال ي عّد نتيجًة ألّي 

 اص ... وعليه فإن مفهوم الوجود هو مفهوم ذلك اليشء الذي نتصّوره.تأثّر  خ

.  إن خالصة استدالل هيوم هي: )إن مفهوم الوجود( و )مفهوم اليشء املوجود( واحد 

شيفروقد قال 
1
 (: 316، 1962)شیفر،  

خلط بني الواقعيات  ي تصّور(:قد خلط بني )وجود املفهوم( و )وجود ما  هيوم إن

التي تكّون املفهوم، واألشياء التي تكّون الواقعيات. ولو كان مراد هيوم
2
)هیوم،  

( من كلمة )إليه( يف العبارة القائلة: )... نحن ال نتذكر أي مفهوم  66[، 1740] 1989

 أو تأثّر دون انتساب الوجود إليه(، فإن املفهوم أياً كان نوعه، يكون هيوم

 

يف الواقع قد خلط بني )وجود املفهوم( وبني )مفهوم الوجود( 
3
 . 

إذا كان مراده من )املوجود( هو اليشء الذي له وجود  واقعي، ال ميكنه  ثم إن رأي هيوم

توضيح املوارد التي نتصور فيها األشياء املعدومة. صحيح  أنّنا إذا قلنا: )إن املعدوم 

 موجود ( نكون قد ناقضنا أنفسنا بأنفسنا، إاّل أن هذا ال مينع من إمكانية تصّور املعدوم.

املاهية إذا كان مشتمالً عىل مفهوم الوجود، ففي مثل هذه يضاف إىل ذلك أن مفهوم 

، من قبيل: )اإلنسان موجود( و )اإلنسان الحالة تكون القضايا املوجبة والسالبة الوجودية

غري موجود( عىل التوايل يتحوالن إىل تحصيل الحاصل التناقض؛ إذ إن القضية األوىل 

                                                        

1. Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, 

Vol. 71, No. 283, (Jul. 1962) p. 316. 

2. Hume, David. 1989 (1740). A Treaties of Human Nature, ed. By L. A. Selby-Biggs, Oxford: Oxford 

University Press. P. 66. 

 Hume, David. (1989، يراها يف موضوع آخر ( يف مورد القضايا السالبة الوجودية. إن االدعاء املتناقض الذي يذكره )هيوم3

(1740). A Treaties of Human Nature, ed. By L. A. Selby-Biggs, Oxford: Oxford University Press. P. 15 )

، الهامش( رد هذا الرأي رصاحة، 96انظر: املصدر ذاته، ص قضايا يرتكب فيها مفهوم اليشء مع مفهوم املعدوم، ويف موضع آخر )

 األمر الذي يثبت أن هيوم مل يكن لديه إدراك صحيح عن هذا املوضوع.
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ري )اإلنسان املوجود غ املوجود موجود(، ومعنى القضية الثانية:ستكون مبعنى: )اإلنسان 

برودموجود(. ولكن كام يؤكد )
1
)
2
 ( بقوله: 182-3، 1953)برود،  

... واضٌح أّن العنقاء ال وجود لها، ليس من التناقض. إن هذا االدعاء ليس ممكناً 

تقريباً صحيٌح قطعاً ... من الواضح أّن القطط  فحسب، بل هو من الناحية املنطقية

موجودٌة ليست من الرثثرة. ]إن هذا االدعاء[ قضيٌّة يحتمل إنكارها من قبل الشخص 

 الذي مل ير  قطًة يف حياته أبداً.

( بشأن الوجود ليس مخالفاً للشهود فحسب، بل هو خاطئ  يف الحقيقة. إن ادعاء )هيوم

داً أن هيوم يف موضع  آخرومن العجيب ج
3
(، يردّ ما ادعاه 164[، 1777] 1978)هیوم،  

 هنا رصاحة، ويقول: 

إّن كلَّ ما هو موجود، كان من املمكن أن ال يكون موجوداً. وإّن إنكار أي واقعية  

 ال يستلزم التناقض. 

لرأي  املخالفة والخالصة أّن القضايا الوجوديّة ـ عىل مبنى تعبري هذه املقالة من كانط

؛ إذ إن املحمول )الوجود( قد سبق أن أ خذ بنظر االعتبار يف موضوع تلك  هيوم ـ تركيبية 

 القضايا، ولذلك فإنه يضاف إليها.

 األصل الثاين:

 (A 598 / B 626 )الوجود( ... ليس مفهوم يشء  ميكن إضافته إىل مفهوم يشء  )كانط

الوهلة األوىل يبدو أن هناك تناقضاً واضحاً بني األصل األول واألصل الثاين. بيد يف 

بحيث  األصل الثاين أنه باالستناد إىل القاعدة )ب( والقاعدة )و( والقاعدة )ز(، ميكن تفسري

نى وطبقاً ملب. وهناك طريقان إىل ذلك. يرتفع التناقض الظاهري املوجود يف كالم كانط

الطريق األول، يكون كانط يف األصل الثاين يف مقام بيان مطالب ال بشأن األشياء، وإّنا 

                                                        

1. C. D. Broad. 

2. Broad, C. D. (1953). Religion, Philosophy and Psychical Research, London: Routledge. P. 182 – 183. 

3. Hume, David. (1978 (1777)). Enquiries Concerning the Human Understanding, ed. L. A. Selby – 

Bigge, Clarendon Press: Oxford. P. 164. 
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التي ميكن اعتبارها مبنزلة املفاهيم املعرّبة عن  بشأن أجزاء وعنارص القضايا الوجودية

م ماهوي( يتضح أّن األشياء. ويف هذه الحالة من خالل استبدال )مفهوم اليشء( بـ )مفهو 

كانط يف األصل الثاين يقول يف الواقع ذات اليشء الذي تّم بيانه ضمن القاعدة )ب(: 

)الوجود( ليس مفهوما ماهوياً، وعىل الرغم من أّن مفهومه يف القضايا الوجودية يضاف إىل 

 يني.واملفاهيم املاهوية، بيد أّن هذه اإلضافة ليست من قبيل الجمع بني املفهومني املاه

لوجود يف األصل الثاين ليس بشأن مفاهيم ا وعىل مبنى التعبري الثاين، فإن بحث كانط

واملاهية، وإّنا بشأن الوجود واملاهيّة الواقعيّة واملتحققة. إن كانط يؤكد هنا يف الواقع 

: القاعدة ة )أيعىل النواة األصليّة لنظريّة أنصار عدم التفكيك الواقعي بني الوجود واملاهيّ 

]و[ والقاعدة ]ز[(، والتي عىل أساسها يكون الوجود واملاهيّة متحدان يف الخارج، ولذلك 

 ال يضاف وجود أي يشء  إىل املاهيّة مبا هي ماهية.

وقد اختار هيوم
1
( رأياً قريباً جداً إىل هذه النظرية، 7-66[، 1740] 1989)هیوم،  

وذلك إذ يقول
2
 : 

تأمل يف مورد كل  يشء  مبا هو، والتأمل يف مورد ذلك اليشء مبا هو موجود، إن ال

ليسا أمرين مختلفني عن بعضهام. )مبعنى أن مفهوم الوجود( عندما يتم تركيبه مبفهوم 

 كّل يشء، ال يضيف إليه أي إضافة. 

إن هذا الرأي يف العبارة اآلتية من قبل كانط
3
( قد تّم بيانها  628A 600 / B)كانط،  

 بوضوح  أكرب:

إن اليشء إذ تصورناه محموالً من أي طريق أو أي مقدار ... وبعدها إذا قلنا 

باإلضافة إىل ذلك: )إن هذا اليشء موجود( ال نكون قد أضفنا له أدىن يشء ... وإذا 

 يةعتصورنا توفر جميع الخصائص يف مورد يشء  باستثناء أمر  واحد  فقط، ال تكون الواق

 ملحوظة، ومن خالل القول إن هذا اليشء الناقص موجوٌد، لن يضاف يشء إىل ذلك.

                                                        
1. Hume, David. 1989 (1740). A Treaties of Human Nature, ed. By L. A. Selby-Biggs, Oxford: Oxford 

University Press. P. 66 - 67. 

( يتحّدث بشأن الوجود واملاهية املتحققة، وليس بشأن مفاهيم الحال فإن هذا االدعاء إّنا يصح إذا افرتضنا أن )هيوم. وبطبيعة 2

 الوجود واملاهية.

3. A 600 / B 628. 
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عثور ، ميكن الوامللفت لالنتباه يف البني أن هذا التناقض الظاهري يف كلامت كانط

أيضاً. فإن ديكارت من جهة ـ كام سبق أن أسلفنا ـ يذهب رصاحًة  عليه يف كلامت ديكارت

إىل االعتقاد بالتاميز والفصل املفهومي بني الوجود واملاهية، كام أنّه
1
، CSM)دیکارت،  

2 ،177 ،Axiom X)  :يقول من جهة  أخرى 

 إن الوجود هو جزٌء من مفهوم كل  يشء؛ إذ إننا ال نستطيع تصور أي يشء  إاّل عند

 وجوده. 

نا هو ه بيد أننا عند التدقيق أكرث ندرك عدم وجود تناقض  يف البني. إذ إّن مراد ديكارت

أن امتالك أي مفهوم  واضح  ومتميّز  يستلزم أن نأخذ بنظر االعتبار موجوداً ينطبق عليه هذا 

يجب افرتاض وجود املفهوم. وبعبارة  أخرى: عندما ّنتلك مفهوماً واضحاً ومتميّزاً، 

مصداقه بوصفه أمراً مسلّامً. وعليه فإّن ديكارت يتحّدث يف موضع  عن العالقة بني 

مفهومني، أي: مفهوم الوجود واملاهية، يف حني أن مراده يف موضع  آخر بحث العالقة بني 

 مفهوم  واضح  ومتميّز  وبني وجود مصداقه )وليس مفهوم الوجود(.

 ، ي ضاف إىلوجود )محمول القضية( يف القضايا الوجوديةوباختصار فإّن مفهوم ال

مفهوم املوضوع، ولكن ال بوصفه مفهوماً ماهوياً. كام أنه لو أخذت أجزاء عنارص القضايا 

بوصفها معرّبًة عن ذلك اليشء الذي تكون مصداقاً له يف الواقع، فإّن املحمول )الوجود( 

إىل املوضوع )املاهية(؛ وذلك ألنهام متحدان يف الخارج. ال يضيف يف الخارج شيئاً 

وقد ذكر كانط
2
متّت إضافة التأكيدات ( هاتني النقطتني يف عبارة   - A 234 / B 287)كانط، 

 عىل النحو اآليت:

أما أصول الجهات ]مبعنى: اإلمكان والتحقق والرضورة[ فهي ليست تركيبيًّة 

]الوجود[باملعنى العيني؛ وذلك ألن محموالت اإلمكان والتحقق 
3
والرضورة ال  

                                                        

1. CSM, 2: 177, Axiom X. 

2. A 234 / B 287. متّت إضافة التأكيدات 

(، ال يذكر كلمة )التحقق(، وأّنا يستعمل بدالً منها كلمة B 106 هامش املوجهات ). رغم أن )كانت( يف تقسيم مقوالته عىل3

 )الوجود(، ولكن ينبغي االلتفات إىل أنه يرى الوجود والتحقق مبعنى واحد، ولطاملا استعمل أحدهام يف موضوع اآلخر.
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تضيف شيئاً أبداً إىل املفهوم الذي تحكم يف مورده. مبعنى أنّها ال تضيف شيئاً إىل 

الت تركيبيّة، فإنّها إنا تكون كذلك يف تصّور اليشء. ولكن حيث تكون هذه املحمو 

 . الذهن فقط، مبعنى أنها تضيف قّوًة معرفيًّة ... إىل مفهوم اليشء )الواقعي( ...

 األصل الثالث:

لو أضيف )الوجود( إىل مفهوم املحمول، ملا أمكن لنا القول بأن املصداق الدقيق 

 (.A 600 / B 628 للمفهوم ]املنشود لنا[ موجود  )كانط

ميكنها عىل الدوام أن تشمل  من األصل الثالث ليس إنكار أن الواقعية إّن مراد كانط

الوجوه التي ال ت عرّب عنها مفاهيمنا، خالفاً ملا يطرحه بينيت
1
( بوصفه 230، 1974، )بینت 

آالن وودنتيجَة مشكلة  يف رأي كانط. وكام ذكر 
2
( ـ وهو مصيب يف 105، 1978)وود،  

 ً ذلك متاما
3
إدراكاً جديداً يف ـ فإن كانط ال ينكر أننا عندما نقول )األلف موجود( نضيف  

مورد )أ(. بل إّن مراد كانط هو أنّه لو أضيف الوجود )املحمول( ـ بوصفه مفهوماً ماهوياً ـ 

، فإنه يف مثل هذه الحالة سوف ي ستبدل مفهوم الوجودية إىل مفهوم املوضوع يف القضايا

املوضوع مبفهوم  آخر مل يكن منشوداً لنا منذ البداية. ولكن حيث ال تكون يف الواقعية أي 

(، ز[و ]ازدواجية وتغاير بني الوجود واملاهية، ال يضاف الوجود إىل املاهية )القاعدة ]و[ 

اقعية أن تكون مصداقاً دقيقاً لذلك اليشء الذي تّم بيانه يف القضايا فعندها ال ميكن للو 

الوجوديّة. وعىل هذا األساس ال يسعنا االدعاء بأن املصاديق الصحيحة والدقيقة ملفاهيمنا 

 موجودة  يف الخارج.

ففي القضيّة الوجوديّة القائلة: )إّن الذهب موجود ( ـ عىل سبيل املثال ـ يكون مصداق 

ا إىل االعتقاد بأن هذ ع واملحمول يف الخارج شيئاً واحداً، ال شيئني. يذهب كانطاملوضو 

املصداق إّنا يتّم إبرازه من خالل موضوع القضية )أي: الذهب(، وليس من خالل محمول 

                                                        

1. Bennett, J. (1974). Kant’s Dialectic, Cambridge: Cambridge University Press. P. 230. 

2. Allen W. Wood. 

3. Wood, Allen W. (1978). Kant’s Rational Theology, Ithace and London: Cornell University Press. P. p. 

105. 
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ياء ية لألشالخارج القضية )أي: موجود(؛ إذ يرى كانط أّن الوجود ليس شيئاً غري الواقعية

)الذي هو الذهب يف هذا املثال(. وعىل هذا األساس لو افرتضنا أّن املحمول يف القضيّة 

يضيف شيئاً إىل املوضوع، ففي مثل هذه الحالة سوف نحصل يف القضية عىل  الوجودية

يف  مفهوم  جديد  )أي: مفهوم الذهب زائد الوجود(، وهو ليس له أي مصداق  مستقلٍّ 

 الخارج، ولذلك ال ميكن للقضية أن تحيك عن عامل الواقع.

وأما يف القضايا غري الوجوديّة التي تضاف فيها املفاهيم املاهويّة )عىل سبيل املثال: 

الذهب، واألصفر( إىل بعضها، فال وجود ملثل هذه املشكلة؛ إذ إن لكلِّ مفهوم  ماهويٍّ 

ومن هنا فإن إضافة مفهوم  ماهويٍّ )املحمول( )املوضوع واملحمول( مصداقه الخاص به. 

إىل مفهوم  ماهويٍّ آخر )املوضوع( سوف ي عرّب عن وجود مصداقني متاميزين يف الخارج. 

وعىل هذا األساس ـ خالفاً ملورد الوجود ـ إن إضافة املحمول إىل املوضوع يف مثل هذه 

إذ إن مثل هذه اإلضافة  القضايا لن يستلزم عدم وجود املصداق الحقيقي ملفاهيمنا؛

أيضاً. إن املوقعيات املخالفة للواقع ميكنها أن  تحصل حتى بالنسبة إىل ذات الواقعية

ت ظهر التفاوت بني الخصائص املاهويّة والوجود بوضوح، وأنه كيف ميكن ـ خالفاً للوجود 

 ـ أن نفرتض أّن لكّل خصيصة  ماهوية  مصداقها املستقل.

ذهب، )ب(  Xبحيث أن )أ(  Xخذ املثال اآليت بنظر االعتبار: )القضية األوىل(: )يوجد 

ب(، )ج(، وبالتايل فإن )القضية و )أصفر. يف عاملنا، )أ(،  Xج( و )، X 79الوزن الذري 

األوىل( صادقة. ولكن ميكن تصّور سبعة أوضاع مخالفة للواقع، تكون فيها واحدة  من 

القضايا )أ(، )ب(، )ج( يف الحّد األدىن قضيًة كاذبًة. وبالتايل فإن )القضية األوىل( سوف 

ذ وامل املمكنة. ختحّل محل القضايا األخرى التي ميكن لها أن تكون صادقًة يف سائر الع

 Xو ، X 79ذهب، الوزن الذّري  Xبحيث أن  Xمثالً )القضية الثانية( بنظر االعتبار: )يوجد 

 X& )ب( & )أ((؛ أو )القضية الثالثة(: )يوجد  -باللغة الصورية: )ج( ؛ و )أصفر(ليس ب

، )ج( ـليس ب Xو ، X 79ذهب، الوزن الذّري ليس  Xبحيث أن  &  أصفر(. )بلغة  صوريّة 

 )ب( ـ & )أ(( وقضايا أخرى نظري هذه القضايا.
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، ففي مثل هذه وأما إذا كان للمحمول )املوجود( ذات آلية املحموالت غري الوجودية

لها وجود( ـ تضاف إىل  Xموجود( أو ) Xالحالة فإن القضية األخرى، )د( ـ أي القضية )

قضية. وأما من وجهة  15ا املخالفة للواقع إىل القضايا )أ(، )ب(، )ج(، ويصل عدد القضاي

ومع  Xفإنه سيكون ادعاء  غري مفهوم  متاماً لو قال شخص: )ليس هنا وجود لـ  نظر كانط

أصفر اللون(. إذ ال يوجد أي متايز  واقعيٍّ من وجهة نظر كانط بني  Xذلك فإن هذا الـ 

(، وإن )وجوده( غري قابل  للفرض. 79لذّري بوصفه ذهباً أصفر والوزن ا Xمصداق الـ )

(. وعليه Xومن هنا فإن مفهوم )الوجود( يحيل إىل ذات اليشء الذي يحيل إليه مفهوم الـ )

ضد كانط )أي: مشكلة الرثثرة( مخدوشاً؛ إذ إنه يقوم عىل قياس  خاطئ   شيفريكون استدالل 

 بني املحمول )الوجود( وسائر املحموالت األخرى.

 األصل الرابع:

إّن املحمول الحاسم، )هو املحمول الذي يضاف إىل مفهوم املوضوع، ويعطيه حجامً 

 (A 598 / B 626 أكرب( )كانط

يف األصل الرابع، من توسيع مفهوم املوضوع من خالل مفهوم  إن مراد كانط

املحمول، خالفاً ملا ادعاه شيفر
1
(، ليس هو بأن يقوم املحمول 309-10، 1962)شیفر،  

أو أن يعمل عىل تغيريه. وعىل الرغم من أن التغرّي  بإصالح مفهوم املوضوع الواقعي

التحّول ي عّد واحداً من الخصائص الثابتة للموجودات الفيزيقية التي ال تنفك عنها، يبدو و 

أن املفاهيم ـ والوجودات الذهنية بشكل عام ـ ثابتة  ال تتغرّي. لو كان مفهوم )أ( موجوداً يف 

ذهني، ثم خطرت يف ذهني مفاهيم  جديدة  بشأن )أ(، فإن هذا لن يعني أن مفهوم )أ( قد 

 بفعل التأثري والتأثّر مبفهوم  آخر مثل )ب(. بل إن التغيري األصح يف مثل هذه الحالة تغرّي 

ب( وجود  متزامن  يف و )هو أنه بعد ظهور مفهوم )ب(، سوف يكون لكّل من مفهوم )أ( 

ذهني. وإال إذا مل يكن األمر كذلك، مل يكن هناك ملفهوم )أ( من وجود  يف ذهني، وملا 

                                                        

1. Shaffer, Jerome. (1962). ‘Existence, Predication, and the Ontological Argument’, Mind, New Series, 

Vol. 71, No. 283, (Jul. 1962) p.309 - 310. 
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لتفكري بـ )أ( باإلضافة إىل مفهوم )ب( عند عدم نسيانه أيضاً. وعىل هذا كنت قادراً عىل ا

 األساس فإن املفاهيم ال تتغري، وال تتحّول إىل مفاهيم  أخرى.

من بسط وتوسعة املفهوم، ليس هو تغيريه إىل مفهوم  آخر، وإّنا  ويبدو أن مراد كانط

ل املثال ـ أن املراد من مفهوم الذهب )معدن استبداله مبفهوم  آخر. لنفرتض ـ عىل سبي

، فإّن املفهوم السابق 79أصفر ال يعرتيه الصدأ(. فإذا اكتشفنا أن الوزن الذّري للذهب هو 

 ( إىل املفاهيم السابقة.79سوف ي ستبدل مبفهوم  جديد، يضاف فيه )امتالك الوزن الذري 

أن الـ )موجود( ليس محموالً واقعياً. إذ  بااللتفات إىل هذا التفسري يكون ادعاء كانط

لو اكتشفنا أن )الذهب موجود ( ال يتّم فيه إيجاد مفهوم  جديد. وعىل حدِّ تعبري كانط نفسه
1
 

 متّت إضافة التأكيدات(:  .B 628 - 629، كانط)

)إذا كنا نتعامل مع اليشء ... يتم من خالل وجوده تصّور أن ]هذا اليشء[ قد أ قحم 

يف نسيج مجمل التجربة. ويف مثل هذا االرتباط بنسيج مجمل التجربة، ال يضاف أدىن 

 بسط  أو زيادة  ملفهوم اليشء(. 

إن املحمول )املوجود( بناًء عىل ذلك، إّنا ي ظهر مجرّد أن املفهوم املنشود يف 

، تاملوضوع واجداً للمصداق. يف حني أن املفاهيم املاهوية إذا أضيفت إىل املوضوعا

 املحمول حاسامً. ستخلق مفاهيم جديدة، ولذلك يكون

 األصل اخلامس:

الوجود( ليس محموالً واقعياً و )هو املحمول الذي )يحدد شيئاً(  إّن املحمول الواقعي

 (A 598 / B 626 واضحاً )كانط

الً حاسامً، وإذا كان املحمول طبقاً لألصل الرابع، إذا مل يكن الـ )موجود( محمو 

هو املحمول الحاسم، فعندها لن يكون الـ )موجود( محموالً واقعياً. وعىل هذا  الواقعي

ساعياً وراء إظهار أن الـ )موجود( بحسب األصول ليس محموالً.  األصل لن يكون كانط

                                                        

1. B 628 - 629. متّت إضافة التأكيدات 
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محموالً ي عرّب عن الخصائص املاهويّة للموجودات. بل إّن مراده هو أّن )الوجود( ليس 

وبعبارة  أخرى: حيث تكون الخصائص املاهوية وحدها هي املبنّي واملميّز لألشياء 

واملوجودات من بعضها )القاعدة ]د[(، فإن )املحمول الواقعي( من وجهة نظر كانط إّّنا 

ألشياء. وإن االلتفات إىل ميكنه أن يكون مجرّد محمول يعرّب عن الخصائص املاهويّة ل

مفهومي الوجود واملاهية يزيد هذه النقطة وضوحاً. وكام سبق لنا أن أوضحنا، فإن 

هـ[(، ويستعمل يف جميع املوجودات عىل وترية  و ])الوجود( مشرتك  معنويٌّ )القاعدة ]ج[ 

بني واحدة، وإن  املفاهيم املاهويّة وحدها التي ميكنها أن تكون عنارص للتمييز 

املوجودات. وعليه فإّن املحموالت املعرّبة عن الصفات املاهويّة لألشياء هي وحدها 

 التي ميكن لها أن تكون محموالً حاسامً، وأن تكون بالتايل واقعية.

 النتيجة

شأن ب ذكرنا يف هذا املقال كيف ميكن حّل نتيجتني معضلتني مرتتبتني عىل رؤية كانط

 لغربينيا ( يف ضوء آراء الفالسفةمعضلة الرثثرةو )(، وهام )معضلة التناقض مسألة الوجود،

، وقبلهم جميعاً األكويني توماو ، جاسنديو ، املتقدمني عليه، من أمثال: ديكارت

حول الوجود واملاهية ونوع العالقة واالرتباط القائم بينهام.  الفيلسوف املسلم ابن سينا

 يكن مل الوجود بعد بيان هذه األمور نلفت االنتباه إىل أّن مبنى اعرتاض كانط عىل برهان

عليه بشأن مقولة )الوجود(. وإّنا كان ذلك  منطلقاً من إنكاره لرؤية الفالسفة املتقدمني

سعياً منه إىل إثبات أنّه حيث ال تكون هذه اآلراء وجيهة، فإن برهان الوجود لن يكون بدوره 

كان لرئيسة لربهان الوجود أن باإلممعترباً. فعىل سبيل املثال: إن  من بني االفرتاضات ا

استنتاج الوجود الواقعي لبعض املوجودات من خالل مجرّد تصّورها. وبعبارة  أخرى: من 

خالل رصف تصّور ماهيّة اليشء املفرتض، ميكن لنا أن نستنتج وجوده. ويكمن اعرتاض 

 مع ةً االفرتاض يتعارض مبارش كانط عىل ديكارت وقبله اعرتاض جاسندي، يف أن هذا 
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القاعدة ]أ[ التي يوافق عليها ديكارت بشكل  كامل. وقد رشح جاسندي
1
، CSM)جاسندی،  

 هذه النقطة بوضوح؛ إذ يقول:( 225، 2

[ تقول: إن الوجود يف جميع املوجودات منفصٌل عن الذات أنت ]ديكارت

ميكن لنا أن نتساءل: كيف ]املاهية[، إاّل أن األمر ليس كذلك بالنسبة إىل الله. ولكن 

عن وجوده، إاّل إذا قمنا بذلك يف أذهاننا فقط؟ لنفتض  نستطيع فصل ذات إفالطون

مل يعد له من وجود، فام هو مصري الذات يف مثل هذه الحالة؟ ال شك يف  أن إفالطون

هذا القسم أيضاً: أي أن التاميز أن التاميز بني الذات والوجود بالنسبة إىل الله من 

يحصل يف أذهاننا ... وعليه ال ميكن من خالل تصّورك لوجود الله أن تستنتج أنه 

 موجود بالفعل.

. ودالوج عىل برهان مل تكن الغاية من هذا املقال نقد ومناقشة اعتبار اعرتاضات كانط

ضيّة هذا املقال ال تقوم عىل أن رأي كانط يف مورد برهان الوجود قائم  بقضه كام أّن فر 

وقضيضه عىل االفرتاضات املقبولة من قبله ومن قبل املتقدمني عليه عىل السواء. بل إن 

هدف املقال هو إظهار أن مسألة الوجود تواجه محذور القياس األقرن أو محذوراً ذي 

 ثرة، ومعضلة الرث ية كانط حول الوجود ـ أي: معضلة التناقضحّدين: فإما أن نرتك مشاكل رؤ

، أو أن نعمل عىل تفسري لقامئة عىل ا رأيه يف ضوء خلفياته الفلسفية ـ عىل حالها دون حلٍّ

اختيارنا لطريقة الحلِّ الثانية، ينحّل هذان اإلشكاالن املتقّدمان، . وعند حكمة ابن سينا

وتستقر أجزاء أحجية كالم كانط بشأن الوجود يف مواضعها الطبيعية. ويبدو أن اختيار طريقة 

الذي نأمل أن نكون قد نجحنا يف تفصيل بيان  الحّل الثانية هو األحجى، وهو االختيار

 نتائج املرتتبة عليه.كيفيّته وال

 

                                                        

1.  CSM, 2: 225. 
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 1يف بوتقة نقد فريدريك هيجل فلسفة إيامنويل كانط

 2مهدي دهباشي

مة يف العرص الحديث، وضمن منظومته امليتافيزيقيّة العظي الغربيني هو أحد أبرز الفالسفة فريدريك هيجل

تطرّق إىل تحليل مسرية الروح بشكل  جامع  وشمويلٍّ وفق أسلوبه الجديل املعهود، وذلك ابتداًء من نشأتها 

األوىل مروراً ببيان مختلف جوانبها وأسباب غربتها عن ذاتها وصوالً إىل كيفية امتالكها فهامً مطلقاً، وقد 

لخاّصة ا ترب الفهم املطلق كخطوة  أخرية  يف واقع هذه املسرية التكاملية بحيث تتبلور فيه املبادئ الفلسفيةاع

.  بكّل عرص 

يّة ، استعرض جميع اإلنجازات الفكريّة والفلسفهيجل ضمن هذه املسرية الفكريّة وعىل ضوء آرائه الفلسفية

األوساط العلميّة خالل الفرتة السابقة لعهده، ويف هذا السياق وّضح كيفيّة الحفاظ عىل كّل التي شهدتها 

لتحصيل ثرة  جديدة  ميكن اعتبارها إنجازاً فكرياً؛ ويف هذا  3واحد  من هذه اإلنجازات وأسلوب تفنيدها

 الفكريّة النقديّة. السياق دّون مباحث نقديّة  هاّمة حول نظريّات إميانويل كانط

بخصوص العقل  تطرّق الكاتب يف هذه املقالة إىل بيان طابع النقد الذي طرحه هيجل عىل آراء كانط

ه، فة كانط غافل  عن واقع، وأهّم نقد  أشار إليه يف هذا املضامر أّن العقل يف فلسواليشء يف ذاته النومني

حيث أكّد من ناحية  عىل استقالله الذايت وحّجية األحكام التي يصدرها، لكنّه من ناحية  أخرى قيّده بإطار  

؛ لذا وقع يف تناقض  عجز عن وضع حلٍّ مقبول  له، وهذا هو السبب أيضاً يف عقم مساعيه عىل صعيد  خاصٍّ

فق فيها عن طرح إجابات  مناسبة  عاّم يرد عليها من تساؤالت املباحث الالهوتيّة والدينيّة التي أخ

ومؤاخذات؛ وأوعز هيجل ذلك إىل عدم صواب الرأي القائل بكون اإلميان مرتكزاً عىل اإلدراك غري العقيل 

                                                        

 2005، السنة األوىل، العدد األّول، «حكمت وفلسفة»مجلة  ،«نقد هگل بر کانت یابیو ارز لیتحل»املصدر: دهبايش، مهدي، . 1

 .16 - 6م، الصفحات 

 أسعد مندي الكعبي تعريب:

 .إيران -الفلسفة يف جامعة أصفهان . أستاذ علم 2

3. Aufheben 
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واالعتقاد الباطني الرصف، إذ ليس من املمكن بتاتاً عزل العقل عن اإلميان؛ ألّن ذلك يحرم اإلنسان من 

 ميان الرثي.مضمون اإل

العقل برأي هيجل بإمكانه تجاوز نطاق الفهم حينام ي فسح له املجال يف تقييم قابليّاته ضمن نطاق  أوسع 

 .من نطاقه الخاّص، لذا ينبغي له تجاوز تلك األطر التي حّددها له إميانويل كانط

وع اليشء ، سلّط الضوء عىل موضإىل تحليل نقد هيجل للمباين العقليّة الكانطيّة بعد أن تطرّق كاتب املقالة

 يف إطار  نقدي. النومني يف ذاته

 التحرير

****** 

 ملّخص املقالة

فريدريك هيجلالفيلسوف األملاين 
1
ه ة لنظري اعرتف يف مدّوناته بعظمة املنظومة الفكريّ  

كانطإميانويل 
2
ر ، لكنّه مع ذلك بادته وأثنى عىل أطروحاته الفلسفيةحيث مّجد شخصيّ  

 اعترب طرح أخرى، كام مبارش  يف أحيان   ة بشكل  مبارش  أحياناً وغريإىل نقد متبنّياته الفكريّ 

يوهان فيختهأفكار كانط من قبل الفيلسوف 
3
تي ة الانتزاعياً؛ لذلك قدح باملفاهيم الفلسفيّ  

 .ساقها يف مختلف بحوثه مؤكّداً عىل أّن فلسفته أشبه ما تكون مبنهج  من مناهج علم النفس

برأيه  ة، فهيبرأي هيجل تتضّمن مباحث شاملة حول املقوالت الوجدانيّ  فلسفة كانط

رح ط؛ لكنّها بحّد ذاتها غري مؤّهلة  ألن ت  ةمدخل  مناسب  للولوج يف غامر املباحث الفلسفيّ 

وهذا  ان واملكان،لكونها ترتكز عىل فكرة عدم تناهي الزم عىل صعيد مباحث علم الطبيعة

 األمر برأي هيجل ال يتناغم مع حكم العقل.

أناط تحّقق املعرفة لدى  ومن جملة النقد الذي طرحه يف هذا املضامر، أّن كانط

ة، وهذه الحالة تناظر من يروم العوم يف املاء، فهو اإلنسان مبدى إحاطته بقابلياته املعرفيّ 

 العوم يك يتسنّى له الدخول يف املياه العيمقة دون أن يغرق. مر ملزم  بتعلّميف بادئ األ 

                                                        

 م 1831-م  Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770. جورج فيلهلم فريدريك )فريدرتش( هيجل 1

 م 1804 -م  1724. كانت، إميانويل 2

 م 1814 -م  Johann Gottlieb Fichte 1762( )فيشته يوهان جوتليب فيخته. 3
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أضف إىل ذلك فقد انتقده عىل جميع آرائه التي استدّل عليها من خالل طرحه املباحث 

ة ضمن إطار  تجريبي، إذ تطرّق إىل بيان حدود ومكامن العقل عىل ضوء أسلوب  العقليّ 

النومينا -نتقد مفهوم الذات ليس للعقل فيه أي دور  يذكر؛ ناهيك عن أنّه ا
1
معترباً إياه عارياً  -

ار باعتب« نقد العقل الخالص»، وشّكك بفائدة أطروحة عن املعنى املّدعى من قبل كانط

، وأّما فلسفته األخالقية فقد جرّدها عن أي  أنّها ال تثمر عن أمر  معقول  ذي فائدة  علمية 

، وفيام يخّص فلسفته الدينية فقد وصفها بأنّها وجدانية  بحتة   مضمون  وكأنّها هواء  يف شبك 

 ة لها بتاتاً.وال موضوعيّ 

ولكن هل ميكن اعتبار كّل هذا النقد من قبل هيجل صائباً؟ ولو كان كذلك، فام مدى 

د أّن اإلجابة عن هذين السؤالني يقتيض إجراء دراسة  نجاح أطروحاته النقدية؟ من املؤكّ

مسهبة  أو تدوين العديد من املقاالت تتناول املوضوع من شتّى جوانبه؛ لذلك سوف 

نكتفي يف هذه املقالة بتسليط الضوء عىل النقد الذي وّجهه هيجل ملفهوم العقل الكانطي، 

ل انفصال العقل عن اإلميان ويف هذا السياق سوف نتطرّق إىل الحديث عاّم قاله حو 

عن  ونوكل البحث - النومينا -والتناقضات التي تتمّخض عن نظريته حول مفهوم الذات 

 سائر ما يرتبط بهذه القضايا إىل مقاالت  أخرى.

 مقّدمة

لقت ة، انطالفكريّ  عىل منظومة إميانويل كانط ة التي طرحها فريدريك هيجلاآلراء النقديّ 

من  ةابتداًء من انتقاد أسلوبه املفهومي الفلسفي وتدرّجت حتّى شملت مبانيه الفلسفيّ 

ة صياغة ط يف كيفيّ أساسها، فقد وّجه هيجل نقداً الذعاً لألسلوب الذي اعتمده كان

املصطلحات الدالّة عىل املفاهيم الفلسفية؛
2
حيث اعترب منهجه الفلسفي أقرب ما يكون  

، وأبعد ما يكون عن األساليب الفلسفية ةوالعلوم التجريبيّ  إىل أساليب علم النفس

                                                        

1. Noumenon. 

2. Glochner, Herman, ed. 1928, Vorlesungen über die Geschichte der philosophie vol. III, Samliche 

Werke XVII - XIX. Stuttgart: formann, p. 558. 
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املتعارفة.
1
إضافًة إىل ذلك فقد جرّد مبانيه الفلسفية بأرسها عن األحكام العقلية املتداولة  

لكونها مجرّد فلسفة  وجدانية  بزعمه، ومن هذا املنطلق قال إنّها ليست سوى  بني الفالسفة

مدخل  مناسب  للولوج يف عامل الفلسفة الرحب؛
2
 ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد: 

العقل ووصف خصائصه، لكّن تعريفه هذا مشوٌب  قد أبدع يف تعريف كانط إنّ 

، لذلك ال نجد فيه ما يدّل عىل ماهية العقل من األساس وكأّن العقل  بصبغة  تجريبية 

نفسه جاهٌل مباهيته
3
 

 وأضاف:

عارفة املت نطقيةويبدو أّن هذه الفلسفة ليست سوى وعاء  فارغ  متتزج القواعد امل

فيه بواسطة قصبة  خاوية  أيضاً!.
4
 

 والجدير بالذكر هنا أّن هيجل مل يرتك صغريًة وال كبريًة من األطروحات الفلسفية

املوروثة يف الفكر الغريب إاّل وقام بنقدها وتحليلها بكّل تفاصيلها دون أن يستثني شيئاً 

من دقّته النقدية هذه، إذ بادر إىل توضيح معاملها وتحليلها  منها، لذا مل تسلم فلسفة كانط

نقد »هري الش تحلييل، ومن هذا املنطلق اعترب نظرياته املطروحة يف كتابه يف إطار  نقديٍّ 

«العقل الخالص
5
بأنّها ال تتناغم مع مبادئ العقل السليم، كام أكّد عىل أّن أطروحاته  

فها ة فقد وصيّ األخالقية مجرّد نظريات  صورية  فارغة  من املضمون، وأّما فلسفته الدين

 .ة العارية من املوضوعيةبالوجدانيّ 

وليك نسلّط الضوء عىل املوضوع، فال بّد لنا أّوالً من معرفة مراد هيجل من النقد 

الفلسفي، وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن أعتى إرهاصاته النقدية قد متثّلت يف اعرتاضاته 

«النزعة الذاتانية»الشديدة عىل املباحث التي طرحت عىل صعيد 
6
املنطق »وذلك يف كتابه  

                                                        

1. Ibid, p. 559. 

2. Ibid, p. 610. 

3. Ibid, vol. II, p. 554. 

4. Ibid, p. 586 - 588. 

5. Critique of pure reason 

6. Subjectivity 
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؛«وفلسفة الطبيعة
1
ومن املؤكّد أنّنا لو أردنا توجيه النقد ألّي فيلسوف  كان، فال محيص لنا  

لذا ليس من  ،من تناول آرائه وأفكاره عىل ضوء مبانيه الفكرية الخاّصة وأطروحاته الفلسفية

اإلطار؛ ولكنّنا نستشّف من نقد هيجل بشكل  عام أّن  الحري تفنيد أفكاره خارج هذا

الفيلسوف يبادر أحياناً إىل طرح أفكار  خارجة  عن نطاق متبنّياته الفكرية، أو أّن الناقد يتصّور 

بأّن أطروحاته الفلسفية ال تستويف موضوع البحث بالكامل مام يستوجب تطعيمها بتفاصيل 

مه؛ فعىل سبيل املثال حينام انتقد هيجل نظرية أخرى تعّم جميع جوانب املوضوع وتتمّ 

سبينوزا
2
حول الجوهر، قال إنّها بحاجة  إىل تطعيم  مببادئ أخرى ليك تصدق وتنطبق عىل  

ما اّدعاه، وبالتايل ميكن اعتبارها أطروحًة يكون الجوهر يف رحابها مفهوماً مثمراً ومنتظامً 

ومتكامالً.
3
من خالل آرائه الفلسفية وعرب تأكيده  س نجد إميانويل كانطوعىل هذا األسا 

عىل مبدأ استقاللية الذات وحّرية العقل، قد أسدى خدمًة كبريةً لعلم الفلسفة وأسهم بشكل  

مؤثّر  يف تطّوره وإيجاد تغيريات  أساسية  عىل النظريات املطروحة يف رحابه، ومن جملة ما 

 قاله:

لذا ال ميكن إثبات أي أمر  خارج ليست هناك أيّة حّجية  خارجة  عن نطاق العقل، 

نطاقه.
4
 

من القضايا التي طرحها هيجل أّن العقل لو عجز عن تجاوز ذلك النطاق الذي تجاهله 

 ، ففي هذه الحالة ال ميكن إيجاد انسجام  بينه وبني تلك الحدود التي عيّنها له.كانط

ميع الثورة الكوبرنيكية هي محور ج لو افرتضنا صواب فكرة حّرية العقل، للزم القول بأنّ 

ّنطاً  ، فهذه الثورة الفكرية اعتربت الفلسفةاالنتقادات التي طرحها هيجل عىل فلسفة كانط

الدوغامتية العبثية واملهجورة، والعقل يف هذه الحالة متقّوم  عىل  من أّناط امليتافيزيقا

 ع ذلك نجد هيجل ال يتفاعل بالكامل مع هذه الثورة الفكرية.نفسه ال غري؛ ولكن م

                                                        

1. Lasson, George, ed. 1963, Wissenschaft der logic, vol. II, Hamburg: Meiner, vol. II, p. 213 - 234. 

2. Baruch Spinoza 

3. Ibid, p. 216 - 218. 

4. Glochner, Herman, ed. 1928, Vorlesungen über die Geschichte der philosophie, vol. III, Samliche 

Werke XVII - XIX. Stuttgart: formann, p. 552. 
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فيام يخّص العقل، فهو ضمن مساعيه الرامية إىل بيان  وأّما بالنسبة إىل موقف كانط

ماهيته وحدوده وقابلياته، قيّده فقط يف نطاق النشاط الفكري ومل يعتربه ذا قابلية  مطلقة  

؛ وتجدر اإلشارة  هنا إىل أّن املقّدمات التي ذكرها هذا الفيلسوف الغريب حول وشمولية 

العقل، تدّل عىل أنّه مقيّد  بقابلياته الذاتية فحسب، لذا ليس من شأنه تجاوز هذا النطاق، إذ 

لو قيل غري هذا سوف يحدث تناقض يف نظريات كانط لكونه تبّنى الرأي القائل بأّن العقل 

الفينومينا -يف إطار عامل الظواهر  ؤّهل إلصدار أي حكم  إاّل ال ي  
1
أي أنّه عاجز  عن تجاوز  - 

 هذا النطاق.

التي تبنّاها هيجل تعّد شموليًة وغري محدودة  بقضايا معيّنة،  ومبا أّن املبادئ الفلسفية

، و  فقد شملت جميع املبادئ الفلسفية التي تبنّاها الفالسفة من هذا القدماء دون استثناء 

بات وحاول إث بزعم أنّه بادر إىل إثبات أصول علم الالهوت املنطلق انتقد فلسفة كانط

فقط، يف حني أّن هيجل بدوره  وجود الله تعاىل وصواب الدين عن طريق العقل النظري

ق إىل الحديث عن هذه األمور يف رحاب العقل والروح والفكر املطلق، وعىل هذا تطّر 

.  األساس اعترب الله تعاىل مجرّد ضمري  مطلق 

هريمان نوهلالباحث األملاين 
2
الهوت »استنتج يف كتابه الذي دّونه تحت عنوان  

يف بادئ حياته  أّن هذا الفيلسوف قد طرح أهّم مباحثه عىل صعيد علم الالهوت« هيجل

العلمية، واعترب النشاطات الفكرية الالهوتية تتجىّل بوضوح  يف تلك الكتب التي ألّفها يف 

املنطق وفلسفة »و  «الروح فينومينولوجيا»وال سيّام يف الكتب التالية:  باكورة حياته الفلسفية

 «.محارضات يف فلسفة التأريخ»و « محارضات يف فلسفة الدين»و « الطبيعة

 لو متّعنا بدقّة  يف مختلف آثار هيجل، الستنتجنا منها األمرين التاليني:

 ، وباألخّص عىل صعيد نظرياته الدينية األخالقية.تأثّر غاية التأثّر بنظريه كانط. 1

 دفعًة واحدًة، بل بادر إىل نقد آرائه بشكل  تدريجيٍّ  مل يطرح اعرتاضاته عىل كانط. 2

 .وال سيّام فيام يخّص املسائل الدينية األكرث إثارًة للجدل بني الفالسفة

                                                        

1. Phenomenology (philosophy) 

2. Herman Nohl 



   171  فلسفة إميانويل كانط يف بوتقة نقد فريدريك هيجل

الدين املتعارف  خارجة عن نطاق وهذا يعني أّن هيجل أراد طرح نظريات دينية عقالنية

يف زمانه والذي حظي بتأييد  رسمي وامتاز باقتدار  كبري ، حيث أراد تصوير دين  موضوعه 

الله تعاىل ومدعوم  بحكم العقل، أي أّن موضوعه ال ينبغي وأن يرتكز عىل أي تجرّد  أو 

 إميان  غري عقليني.

فيخته و والجدير بالذكر هنا أّن هيجل اعرتض عىل كانط
1
لكونهام اشرتطا يف الدين  

أن يلبّي نداء الضمري اإلنساين، وكذلك ألنّهام مل يرتضيا باملبادئ الالهوتية املتحّصلة من 

البحوث العقلية؛ ومن جملة املسائل التي سلّط الضوء عليها يف هذا املضامر والتي كانت 

ه العقل والتي تؤّهل محّط اهتامم علامء الكالم القدامى، هي مدى القابليات التي ميتلكها

فهو محدود  وليس مطلقاً، لذا كيف ي عتمد  -الله عّز وجّل  -ملعرفة املوجود التاّم املطلق 

 ؟ تجدر اإلشارة هنا إىل أّن الفيلسوف سبينوزاوغري محدود   عليه ملعرفة ك نه ما هو مطلق  

ل  من ، لكن مع ذلك مل تحظ نظريته بقبو وضع حالً لهذه املسألة وفقاً ملتبنّياته الفلسفية

فيخته فقد اعتربا هذا املبحث خارجاً عن نطاق العقل والحقائق  جانب هيجل؛ وأّما كانط و

، وعىل هذا األساس  الخارجية، لذا طرحا فكرة أّن الله تعاىل عبارة  عن موجود  أخالقي مطلق 

 بادرا إىل طرح آرائهام حوله.

لحّل الذي طرحه هيجل حول املسألة املذكورة ليس واضح املعامل بالتامم رغم أّن ا

فة عىل معر  -الذي هو متناه  وغري مطلق   -والكامل، لكنّنا نستلهم منه أنّه أقّر بقدرة العقل 

الكائن املطلق الالمتناهي، فالعقل الخالص برأيه حتّى وإن كان غري مطلق  لكنّه قادر  عىل 

مطلق، وبالتايل يتسنّى لإلنسان معرفة املطلق بواسطة ما هو محدود  الحركة نحو ما هو

وغري مطلق.
2
 

، حّذرنا من ذلك العقل الذي ينأى بنفسه هيجل يف مباحثه املسهبة حول العلم واإلميان

إلميان ا عن اإلميان ويّدعي أنّه مستقلٌّ بذاته، ووصفه يف هذه الحالة بكونه فارغاً من مبادئ

                                                        

1. Johann Gottlieb Fichte 

2. Buchner, Hartmut and Otto Poggeler, eds. 1968, “Differenz des Fichteschen and Schellingschen 

systems der philosophie”, Jenaer Kritische schriftens. Haburg: Meiner. P. 6. 
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السامية؛
1
 وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن العقل بهذه امليزات قد تجىّل بوضوح  يف فلسفة كانط 

جاكويب و
2
، حيث اعتربوا القضايا امليتافيزيقية وكأنّها ماوراء العقل، ومن هذا فيخته و 

املنطلق قرصوا معرفة الله عىل اإلميان فقط،
3
ومن املؤكّد أّن هذا النمط الفلسفي قارص   

عن تجاوز النزعات العقلية التي هو متقّوم  عليها من األساس؛
4
ويف هذه الحالة تصبح  

الفلسفة مجرّد نقد  محض  حول قابليات العقل يف معرفة القضايا املطلقة،
5
وبالتايل فثمرة  

العقل  ، إذ إّن موضوعه الوحيد هو كونكهذا هي تجاهل املعرفة العقلية أسلوب  فكريٍّ 

استعداداً كلّياً للمعرفة فحسب وال دور له يف إدراك الحقيقة.
6
 

طرح تصويراً خاّصاً عن العقل، يف بادئ مباحثه الفلسفية صحيح  أّن كانط
7
ولكّن األمر  

نف ة التي تكتتأكيد هو عدم وجود اختالف  بني اإلرهاصات الفكريّ الذي أكّد عليه غاية ال

العقل وبني ما هو موجود عىل أرض الواقع،
8
وعىل هذا األساس فالعقل من وجهة نظره  

عاجز  عن إثبات تلك الحقيقة التي يذعن بوجودها؛ والحري بالبيان هنا أّن هيجل انتقد هذا 

ا ّحة استدالالته الفلسفية دون أن يستدّل عليهالتوّجه وقال كيف ميكن للباحث إثبات ص

.فلسفياً؟! ولكّن هذه املسألة كام يبدو مل تحظ بأهمية  من قبل إميانويل كانط
9
 

درّج ت قد يبدو من الغريب للبعض أّن هيجل من خالل توسيع نطاق منظومته الفلسفية

ط الضوء ولتسلي يف أطروحاته شيئاً فشيئاً لتحقيق هدفه األسايس من وراء جدله مع كانط

                                                        

1. Lasson, George, ed. 1962, Glauben and Wissen, Hamburg: Himmelheber, p. 1. 

2. Carl Gustav Jacob Jacobi 

3. Ibid, p. 2. 

4. Ibid, p. 10. 

5. Ibid, p. 14. 

6. Ibid, p. 23. 

7. Ibid, p. 25. 

8. Ibid, p. 372. 

9. Hegel, G. W. F., 1952, Phänomenologie des Geistes, ed, Johannes Hoffmeister, Hamburg: meiner, p. 

63 - 64. 
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، ويف هذا السياق نؤكّد عىل أّن أحد أهّم عىل رؤية هذا الفيلسوف يف مجال فلسفة الدين

لتي أرىس ة اة الرومانسيّ جريديّ ة التأهداف هيجل الفكرية هو تفنيد نظريات املدرسة الدينيّ 

شالير ماخر دعامئها كلٌّ من جاكويب و
1

ة الحثيثة إلميانويل ، حيث أذعن بأّن الجهود الفكريّ 

كانط كان لها تأثري  كبري  يف تحديد مواقفنا وردود أفعالنا إزاء ما نعتربه ديناً ويف الحني ذاته 

ة عىل أّن كانط قد ركّز بحوثه الفكريّ  نتصّوره أمراً عقالنياً؛ فقد استدّل هيجل من خالل

اهتاممه يف مختلف نظرياته عىل بيان كيفية استجابة الضمري اإلنساين للنزعات الدينية 

قدون ة اإلله الحقيقي الذي يعتألجل التشكيك بديانة املؤمنني بالله واملساس مبصداقيّ 

 اإلرهاصات التي تكتنف الضمريبه، حيث أكّد عىل أّن العقل له القابلية عىل إدراك جميع 

البورشي من منطلق أّن وجدان اإلنسان محدود  وضيّق النطاق من الناحية اإلدراكية، لذا فهو 

؛ ولكنّه مع ذلك  غري قادر  عىل فهم حقيقة إله الكون الذي ال حدود له وال يقيّده نطاق  معنّي 

قال إّن العقل رغم تفّوقه عىل الضمري لكنّه غري أوكل مسألة معرفته إىل اإلدراك الوجداين، و 

قادر  عىل فهم ك نه اإلله. نستشّف من هذا الكالم أّن كانط يعترب العقل عاجزاً عن فهم 

، بينام هيجل يذهب إىل العكس من ذلك ويرى أّن العقل قادر  عىل فهم الحقائق املتعالية

تلك الحقائق،
2
ول بعدم وجود أيّة حقيقة  أسام منه مام يعني عدم وجود لذا ذهب إىل الق 

أيّة قابلية  بورشية  أخرى من شأنها أن تدرك ك نه العقل. يرتتّب عىل هذا الكالم اإلذعان بوجود 

بني العقل املحدود والالمحدود، وبناًء عىل هذا قال هيجل  -ديالكتيكية  -وحدة  جدلية  

 برصيح القول:

؛ وما ال ميتلك اإلنسان إاّل   عقالً واحداً متعالياً، وليس هناك أي وجود  لعقل  ثان 

لديه بطبيعة الحال هو عقٌل إلهي.
3
 

                                                        

1. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

2. Ibid, p. 176. 

3. Hoff Meister, Johannes, ed. 1940, Einleitung in die Geschichte der philosophie, Hamburg: Meiner, p. 

132. 
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 مفهوم العقل

نقد » ميكن اعتباره نّداً لكتاب إميانويل كانط« الروح فينومينولوجيا» كتاب فريدريك هيجل

، إذ أراد من تأليفه إثبات أّن الفكر الفلسفي ليس مفتقراً إىل أي يشء  وغري «العقل الخالص

، لذا ليست هناك حاجة  للبحث والتحليل ألجل بيان نطاق القابليات  مورشوط  بأّي رشط 

هيومديفيد  وحدودها. وقد سبق هيجل كلٌّ من كانط و الفلسفية
1
يف افرتاض حقيقة  ذاتية   

 الذي اتّخذاها مرتكزاً لبيان مبادئهام الفلسفية.« الحّس »لإلنسان باسم 

اج االستنتهيجل يف مقّدمة كتابه املذكور نّوه عىل صعوبة االعتامد عىل الحّس يف 

الفلسفي، لذلك اعتربه سبيالً مينح اإلنسان الحّد األدىن من املعرفة حول الكامل املطلق، 

وقال إنّه يبلغ ذروته حينام ي عتمد كمصدر  لصياغة املفاهيم االنتزاعية، يف حني ال قابلية له 

ك فإّن لعىل تجاوز نطاق حدوده املفروضة عليه ليلج يف عامل الحقائق والفهم الكامل، لذ 

بحت  مام يعني أنّه ال يدرك إاّل  كّل حقيقة  يتّم تحصيلها عىل أساسه هي مجرّد أمر  شعوريٍّ 

ما هو محسوساً فحسب؛ وعندما يعجز اإلنسان عىل أساسه من معرفة الحقيقة، فليس هناك 

أي مصدر  معريف آخر من شأنه إعانته عىل ذلك سوى العقل الذي له القابلية عىل فهم 

 الحقائق. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن العقل الذي قصده هيجل هو عقل  فرديٌّ جميع 

، لذا فالوحدة بينه وبني الحقيقة ال موضوعية لها، إذ إّن هذا العقل ال ميكنه معرفة ووجداينٌّ 

ك نه ذاته عن طريق التعميم االنتزاعي، بل من خالل اتّحاده مع الحقيقة الكلّية التي هي 

وح، وهذه الروح يف الواقع متتلك إدراكاً تاّماً وكامالً للحقائق، فهي يف بادئ عبارة  عن الر 

األمر تخوض يف عامل الحّس والفّن ثّم تتغلغل يف باطن الذات وتدرك الحقائق الدينية 

لتصوغ فيام بعد إرهاصاتها عىل ضوء نظريات  فلسفية  ت عتمد لبيان األمر الواقع والحقيقة 

املطلقة.
2
 

                                                        

1. David Hume 

2. Lauer, S. J. Quentin, 1976, A reading of Hegel`s Phenomenology of Spirit, chapter 9, New York: 

Fordham University Press, p. 256 - 262. 

Lauer, S. J. Quentin, 1977, “The Phenomenology of Reason” & “ Human Autonomy and Religious 

affirmation in Hegel”, in Essay in Hegelian Dialectic, New York: Fordham University Press, p. 182.  
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ن تأثّر ، فبعد أ م طرأ تحول  كبري  عىل موقف هيجل بالنسبة إىل آراء كانط 1807منذ عام 

بها بشكل  كبري  إبّان مرحلة شبابه، نجده فيام بعد نأى بنفسه عنها وراح ينتقدها ويفنّدها؛ 

« لروحا فينومينولوجيا»وتجدر اإلشارة هنا أّن النقد الذي ساقه عىل نظريات كانط يف كتاب 

مل يكن واسع النطاق، فالعقل والروح اللذان تحّدث عنهام يف هذا الكتاب يختلفان عاّم 

؛ ومن هذا «نقد العقل العميل»و « نقد العقل الخالص»يف كتايب  طرحه كانط من آراء  

املنطلق ندرك الدافع األسايس الذي حّفز هيجل عىل نقد نظريات كانط، حيث متحور 

التي طرحها األخري يف نهاية مسريته الفكرية، فهو منذ بادئ  نقده عىل مبادئ فلسفة الدين

جهاته، ولكنّه حينام بلغ درجة األمر أدرك أّن الدين الكانطي يعترب عقلياً بحتاً من إحدى 

كام قال الباحث إميل فاكنهايم -النضوج الفكري والتكامل التنظريي 
1
أعار أهميًة قصوى  - 

 للحقائق الدينية التأريخية التي تجاهلها كانط.

مل يقرص مساعيه البحثية عىل العقل الديني أو الدين العقيل، وإّّنا  فريدريك هيجل

ربه ذات ، واعتلّط الضوء فيها عىل اإلله الذي تؤمن به األديان الحّقة وال سّيام املسيحيةس

يف نظرياتهم ونقاشاتهم وهو ذاته الذي آمنت به اآلديان  اإلله الذي يتحّدث عنه الفالسفة

ناً، ويبقى مجهوالً ومكنو  ة البورشيةالساموية؛ لكنّه مع ذلك أنكر اإلله الذي ال تدركه املعرف

حيث قال إنّه إله  ال يتناغم مع تعاليم الدين وال مع مبادئ علم الفلسفة.
2
وأّما العقل الذي  

والذي متحورت وظيفته يف تعيني أحكام الضمري، فقد بادر هيجل إىل  تبنّاه إميانويل كانط

توسيع نطاقه ليطرحه بصفة قابلية  مطلقة  ال تحّدها حدود  ومستودعة  لدى كائن  محدود  

، وعىل ضوء هذه الرؤية متّكن من تطوير منظومته الفلسفية يف رحابها  ليستنتج وغري مطلق 

                                                        

1. Fackenhein, Emil L. 1967, The Religious Dimension in Hegel`s Thought, Bloomington: Indian 

University Press, p. 53. Emil Ludwig Fackenheim (22 June 1916 – 18 September 2003) was a noted 

Jewish 
2. Hegel, G. W. F., 1952, Phänomenologie des Geistes, ed, Johannes Hoffmeister, Hamburg: meiner, p. 

187 - 189. 
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.بن مريم بني العقل وبني اإلله الذي أنزل الوحي عىل املسيح عيىسوجود ارتباط  
1
الكالم  

 هنا طبعاً لفاكنهايم الذي أضاف قائالً:

، إضافًة إىل أنّها مّهدت  فلسفة هيجل طرحت العقل الكانطي الحّر يف وعاء  جديد 

وكذلك الباحثني املختّصني بأطروحاته  عد إميانويل كانطب الطريق لكّل الفالسفة

؛ والعقل يف هذا  الفكرية ألن يتناولوا مواضيعهم املختلفة يف إطار فلسفة  وجودية 

 املوروثة. املضامر بات يف رصاع  فلسفي شامل  مع املسيحية

يف هذا املجال، إذ لو أّن العقل  انتقد آراء كانطواملتتبّع يجد بوضوح  أّن هيجل قد 

الكانطي له القابلية عىل دراسة وتحليل مكنونات الضمري البرشي وأصوله التنظيمية 

الخاّصة به، فهو يف هذه الحالة يرقى عىل الضمري بدرجة  استعالئية  ويستحوذ عىل كّل 

لقول بأّن العقل أوسع نطاقاً بكثري  مام ما لديه من مفاهيم؛ وبالتايل ال محيص من ا

حّدده كانط، لذا لو أريد له أن يقيّم نفسه وقدراته، فالرضورة تقتيض أن يتجاوز حدوده 

 الخاّصة به مام يعني أّن الضمري يندرج ضمن مقولة العقل املقتدر.

، لكن مع  وعىل الرغم من أّن هيجل طرح العقل الكانطي وفق أطر  وأصول  جديدة 

، أي أنّه عقٌل فّعاٌل فيه منطقة  الكانطية ك تبقى العقالنيةذل برشيًة وذات نطاق  محدود 

فراغ ، وهذه املنطقة تبقى فارغًة حتّى حينام ينتابه أمٌر مفعٌم بالحّس والشعور؛ وهذه 

.اعلًة إىل ما النهايةالحالة تغاير متاماً منطق هيجل الذي أضفى عىل العقل قدرًة ف
2
 

حول حدود العقل ضمن مباحثه  وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن هيجل قد اتّفق مع كانط

ي ال حيث أكّد عىل أّن العقل البورش « املنطق وفلسفة الطبيعة»التي ساقها يف مقّدمة كتابه 

هذا العقل مخادعاً، لذا  رة هذا الرأي هي عدم رضورة كونميتلك قابليًة ميتافيزيقيًة، وث

فهو ال يخادع نفسه؛ كام نستحصل منه أنّه ال يقيّد البحوث امليتافيزيقية مبجرّد أصول  ذاتية  

تتسنّى معرفتها يف منأى عن التجربة؛ لذا فاألمر الذي نستنتجه مام ذكر هو إمكانية وجود 

واإلذعان بأّن كّل ما يستنتجه العقل يجب أن يكون  ّنط  خالص  من العلوم امليتافيزيقية

                                                        

1. Fackenhein, Emil L. 1967, The Religious Dimension in Hegel`s Thought, Bloomington: Indian 

University Press, p. 231. 
2. Ibid, p. 226. 
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رضورياً، أي ال بّد وأن يكون موجوداً بالرضورة، فهو عىل سبيل املثال حينام ينرصف إىل 

ويستنتج يف نهاية املطاف أّن الوجود يجب وأن يكون  الولوج يف مباحث علم الوجود

، ففي هذه الحالة ال محيص من تحّقق هذا األمر، أي ال بّد مطلقاً وغري محدود  بأيّة قيود  

؛ وال نبالغ لو قلنا إّن غاية ما أراد هيجل  من أن يكون الوجود مطلقاً وغري مقيّد  بحدود 

تحقيقه من وراء توسيع نطاق هذا الربهان ضمن كتابه املذكور، هو إثبات كون الوجود 

ال بّد وأن يكون بحّد ذاته مطلقاً  ود املطلقمطلقاً، مبعنى أّن العقل الذي يدرك الوج

بالرضورة؛ ولكن مع ذلك ال يصّح القول بأّن كّل وجود  منفرد  يجب وأن يكون مطلقاً كذلك، 

؛ وإّّنا أراد هيجل  كام ليس من الصواب اعتبار كّل عقل  بورشيٍّ  منفرد  بكونه ذا ميزات  مطلقة 

؛ ورام  مام طرحه إثبات أنّ  ، وال ضري من تحّقق وجود  غري مطلق  الوجود بحّد ذاته مطلق 

أيضاً إثبات أّن العقل املحدود ال ميكن تصّوره إاّل إذا وجد العقل املطلق، أي أنّه مرتتّب  

 عليه وجودياً.

ّف اليشء مطلقاً، نستش الذي استخدمه هيجل مبعنى كون« المحدود»اللفظ الرتكيبي 

ال بد وأن يكون متعنّي الوجود بحّد ذاته، فكّل أمر  محدود  يجب وأن « محدود»أّن لفظ منه 

ينصّب يف وعاء الوجود من منطلق أّن ماهيتيه تقتيض ذلك، وبالتايل حينام يدخل النفي 

التي هو عليها؛ عليه فهذا يعني سلب محدوديته منه، أي تجريده من ماهيته الوجودية
1
ال و  

شّك يف أّن املحدودية من شأنها أن تتضّمن منطقة فراغ  كام هو الحال بالنسبة إىل األمر 

.املطروح يف نظريات إميانويل كانط« الالمحدود»املطلق 
2
 

 كانط الفراغ الحاصل بني املحدود واملطلق يبقى عىل حاله ضمن أطروحات

الوجدانية، فهو ميّز بني املحدود والالمحدود، وبني املطلق واملتناهي؛ ولكن من 

املؤسف مل يبادر إىل اقرتاح أسلوب  يتيح لنا الحركة واالنتقال من أحد هذه املفاهيم إىل 

اآلخر،
3
يئ يف وعا ونستلهم من كالمه أّن هذا النوع من اإلطالق عبارة  عن عملية  غري متناهية   

                                                        

1. Lasson, George, ed. 1963, Wissenschaft der logic, 2 vols, Hamburg: Meiner, vol. I, p. 127. 

2. Ibid, p. 128. 

3. Ibid. 



178  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

يف أرض  الزمان واملكان. والجدير بالذكر هنا أّن األمر املتناهي الوحيد الذي هو متحّقق  

الواقع، عبارة  عن ّنط  من الحركة املتنامية الالمتناهية يف رحاب الزمان واملكان، وهذه 

ا بتاتاً.هالحسابات الفكرية مرتبطة  بأحد الجوانب املتناهية الثبوتية التي ال ميكننا إدراك
1
 

املسألة التي أراد هيجل إثباتها من وراء مباحث اإلطالق والتناهي، هي أّن الوجود 

املتناهي متحّقق  عىل أرض الواقع، وأّن العقل الكانطي عاجز  عن فهم حقيقته؛ إذ إّن إدراكه 

من قبل العقل ال ميكن أن يتحّقق إاّل عرب اتّحاد املطلق مع املتناهي،
2
ال وهذه الوحدة  

تتّم ما مل يكن النشاط العقيل محدوداً، فالعقل بعد اجتيازه تلك الحدود املعيّنة له سوف 

يحّقق نجاحاً ويتجاوز نطاق القيود التي كانت تحّد من أفقه الرحب.
3
 

وال نبالغ لو قلنا إّن األمر الرضوري عىل صعيد ما ذكر ليس هو تجاوز املحدودية وبلوغ 

ل الرضورة تقتيض وجود جانب  المحدود  يف ذات املحدود، درجة اإلطالق والتناهي، ب

أي اإلطالق موجود  يف املتناهي؛ ولوال هذا الجانب الوجودي ال يبقى أي معنى وال 

بحّد ذاته. -املتناهي  -موضوعية لألمر املحدود 
4
إذن، هذه الخصوصية يتّم عىل أساسها  

د؛يتّم تثبيت مكانته يف عامل الوجو  تصوير ماهية األمر املحدود بصفتها مطلقًة، ومن ثمّ 
5
 

، وال ميكن ألّي أحد  اّدعاء غري  فاملحدود عبارة  عن وجود  حقيقي، وهو متناه  بكلِّ  تأكيد 

يف زمن   -غري متناه   -ذلك مهام جرّب أو استدّل؛ وهذا املحدود من شأنه أن يكون مطلقاً 

فصح عن إحدى الحقائق ال غري.ما ليك ي  
6
هذا الرأي، يجب علينا حينئذ  القول لو أيّدنا  

بأّن الضمري ال يندرج ضمن القابليات التي تصوغ املفاهيم االنتزاعية، إذ ال تبقى موضوعية  

                                                        

1. Ibid, p. 131. 

2. Ibid, p. 132. 

3. Ibid, p. 139. 

4. Lasson, George, ed. 1962, Glauben and Wissen, Hamburg: Himmelheber, vol. II., p. 44 - 45. 

5. Lauer, S. J. Quentin, 1976, A reading of Hegel`s Phenomenology of Spirit, chapter 9, New York: 

Fordham University Press, p. 31. 

6. Lasson, George, ed. 1963, Wissenschaft der logic, 2 vols, Hamburg: Meiner, 1963, vol. I, p. 139. 
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لهذا الكالم،
1
وبالتايل ال وجود لعقل  يقّر بالوحدة الجدلية التي تراوح بني التناهي  

راك القضايا التي تتعّدى نطاق واإلطالق، وإّّنا املوجود هو ذات العقل الذي يتمّكن من إد

النشاطات الوجدانية االنتزاعية ليستكشف الحقائق ومختلف ملحقاتها؛
2
والجدير بالذكر  

برأي هيجل هي وجود تناقض  يف هذه املقولة، الفلسفية هنا أّن حصيلة نظريات كانط
3
 

التناقض التي وقع فيها إىل تضييقه نطاق العقل وكذلك إىل اعرتاضه غري  حيث أوعز خطيئة

املرّبر عىل الحقيقة.
4
 

ّن هيجل يعتقد بعدم قدرة اإلنسان عىل إدراك الحقائق الثابتة إاّل أ وميكن القول عموماً 

عن طريق النشاطات العقلية االستداللية، ويرى أّن الحقيقة الجوهرية تتجىّل بشكلها 

ي يف إطار املفهوم العقالين، أي أنّها بالرضورة تعني ذات اليشء الذي يكون ماّدًة الواقع

للفكر؛
5
كام أكّد عىل أّن املعاين املفهومية يف عرصه باتت هّشًة وعاريًة من قابلياتها  

الداللية
6
لعارية ا« أنا»لدرجة أّن بعض املفّكرين خلطوا بينها وبني ما يتمّخض عن نشاطات  

،من املضمون
7
وأن البعض اآلخر اعتربوها منطبقًة عىل ما ميكن تصّوره لإلنسان بصفته  

الفردية.
8
استدّل مام ذكر بأّن الوحدة التي تصوغ ماهية املفهوم تعّد وحدةً  إميانويل كانط 

، أو أنّها وحدة إدراك الذات «أنا أفّكر» تركيبيًة أصليًة لإلدراك، حيث تنعكس يف مفهوم

ومعرفة النفس،
9
كام قال إّن الذهن حينام يدرك أمراً ما، فهو يف هذه الحالة يصوغ موضوعه  

بشكل  يكون العلم به عبارًة عن عمل  مبفهومه، وهذا يعني معرفته عىل حقيقته.
10
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من وجهة نظر هيجل هي أنّه وضع مفهوماً تصّورياً بحتاً  املشكلة التي وقع فيها كانط

من مجمل التأثريات الحّسية والشعور الوجداين  واستكشف ّنطاً من الصور العقالنية

بالوحدة، ومن ثّم أضفى عليها طابعاً كلّياً شمولياً،
1
ية  خاوية  وعار ولكّن هذه الصور العقلية 

من املضمون وال متّت إىل الواقع بصلة  تذكر؛
2
وعىل هذا األساس ميكن القول برضس   

يتعامل مع الحقيقة خارج املفهوم  قاطع  إّن كانط يعتقد بعدم وجود أي نشاط  فكريٍّ 

الوجداين.
3
وأّما هيجل فقد ذهب إىل القول بأّن ما تجاهله كانط هو عجز العقل عن صياغة  

ميكنه إدراكها، فاملفاهيم الوجدانية توجد عىل أرض الواقع بحّد ذاتها  ة  وجدانيّ  مفاهيم  

بفضل ذلك التحّول الباطني الذي يطرأ عىل الضمري البورشي.
4
 

الشهود  -عىل أرض الواقع بعيداً عن التجرّد  قلو افرتضنا أّن املفهوم ال ميكن أن يتحقّ 

املفهوم الذي كان رشطاً لتحّققه، ألّن  ففي هذه الحالة ال يجدر بنا إفراغ التجرّد من ذلك -

اتّحادهام متواصل  بحيث ال ميكن أن ينفّكا عن بعضهام.
5
صحيح  أّن الحركة املفهومية ال  

تنطلق بدون حدوث التعّدد التجرّدي، ولكّن هذا ال يعني عدم القدرة عىل إطالق املفهوم 

ره ال يعني جمع العنارص يف جميع األحوال عىل ما هو خارج  عن نطاقه، والرتكيب بدو 

 املتاميزة املشتّتة، وإّّنا هو عبارة  عن استبدال تلك الخصائص املجرّدة البحتة بخصائص  

أخرى؛
6
يم ة للمفاهفهو يف هذا املضامر بادر إىل استبدال الخصائص الواقعيّ  وأّما كانط 

العقلية بالخصائص التصّورية للمفاهيم الوجدانية،
7
 موضوع الفكر عىل ورغم أنّه قرّص  

ة ضمن وحدة الوعي الذايت، إاّل أنّه اعترب التحّقق العيني للفكر ة الشهوديّ توحيد التعّدديّ 

                                                        
. Ibid, p. 224.

2. Ibid, p. 225. 

3. Ibid, p. 223. 
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 ة البحتة فقط، ألّن مضمون املفهوم ليس سوىيتجىّل يف وحدة املفهوم والحقيقة الظواهريّ 

التعّدد التجرّدي.
1
 

املذكور، هي أّن املفهوم ال يبتعد عن املسألة التي طرحها هيجل حول املوضوع 

الواقع إاّل مبقدار تلك الفاصلة التي تفصل التجرّد الحيّس عن الحقيقة مام يعني أنّه عبارة  

 يف حّد ذاته. عن أمر  واقعيٍّ 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن املفهوم ال يرتبط بأيّة حقيقة  أخرى خارجة  عن نطاقه الداليل، 

اء أنّه ميتلك نصيباً أقّل من الحقيقة؛ ونذكّر هنا بأّن املرتكز األسايس لذلك ال ميكن اّدع

ية قيام هو بيان كيف« املنطق وفلسفة الطبيعة»الذي متحور حوله البحث يف كتاب هيجل 

حقيقة  تتالىش يف باطنه، املفهوم بذاته بصياغة  
2
وهذه الحقيقة املصاغة هي أمر  واقع   

؛ وأصيل 
3
 هو أنّه أخفق يف ة كانطعىل ضوء هذا التقرير ميكن تلخيص رأي هيجل بنظريّ و  

املفهوم أمراً واقعياً يتنامى فيه الفكر والحقيقة عىل حدٍّ سواء، ويف هذا الصدد  إثبات كون

وعىل أساس هذا التحليل تبنّى هيجل فكرة أّن  -حسب تعبريه  -قال إنّه أضاع وسيلة النجاة 

ّن انفكاكها اً، وذلك أل بتات التي تحّدث عنها كانط ال متتاز بأّي طابع  عقالينٍّ  املعرفة العقلية

،عن الحقيقة يعني تجريدها عن ماهيتها العقالنية
4
حيث ال يكفي اعتبار العقل مستقاًل  

بذاته يف نشاطه التصّوري املنبثق من مبدأ وحدة املفاهيم الوجدانية املرتبطة يف األساس 

من منطلق املضمون الواقعي املعقول  -مخرّياً  -بالتعّددية الحّسية، إذ يجب وأن يكون حرّاً 

الذي يضفيه عىل نفسه. فضالً عن ذلك فإّن هيجل اعترب كانط لدى طرحه فكرة املفاهيم 

كر قد تشبّث بأصل  يعينه عىل ملء الفراغ املوجود بني الف -املسبقة  - الرتكيبية القبلية

ا األصل فيام بعد جرّاء مبالغته يف أطروحاته والحقيقة، لكن مع ذلك أكّد عىل ابتعاده عن هذ
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املاّدية والحّسية التي تدّل عىل تعّدد التجرّد، فهو قد تبنّى هذه األفكار من منطلق اهتاممه 

البالغ باملفاهيم واملقوالت الذاتية والتفلسف النظري البحت.
1
 

مجرّد تصّورات  وجدانية  وإدراك  ذايت، فقد  اعترب املقوالت الفلسفية إذن، مبا أّن كانط

ة.من الحقائق األصيل عرّفها بكونها تعيّنات محدودة ال قابلية لها عىل شمول أيّة حقيقة  
2
 

 تناقضية الذايت املجهول

هود منذ الع والتي كانت محتدمًة بني الفالسفة -الحّس  -املواجهة بني الوجدان والعيان 

القدمية، قد بلغت ذروتها يف فلسفة رينيه ديكارت
3

، ورغم كّل البحوث والنقاشات التي 

ما زالوا عاجزين عن ملء الفراغ املوجود  رحت عىل ضوئها إاّل أّن أتباع املذهب العقيلط  

عىل وجود معضلة  معرفية  شغلت الذهن الفلسفي عىل مّر العصور  بينهام؛ وهذا األمر دليل  

، وحتّى فلسفة كانط النقدية مل تضع لها حالً رغم أنّه بذل كّل  دون أن يوضع لها حلٌّ مقنع 

 بية.ألجل أن ينّسق بني النزعتني العقلية والتجري ما بوسعه ويف جميع أطروحاته الفلسفية

 ة الكلّية من منطلق أّن كّل معرفة  هيجل اعترب املعرفة مجرّد سلسلة  من الحقائق العينيّ 

يجب وأن تتقّوم يف األساس عىل املعاين واملفاهيم الذهنية، وعىل الرغم من أّن وجهات 

املفاهيم عليه، لكّن املرّد األسايس لهذا  نظرنا حول كّل أمر  ال تنبثق إاّل عن طريق حمل

مر ة األ الحمل هو بنيتنا الوجدانية، ومن البديهي أّن وجداننا ال يفيدنا بيشء  حول ماهيّ 

املذكور إاّل كام هو كائن  يف أرض الواقع ويف خارج نطاق الذهن. إّن وجهة نظرنا حول 

ء بحّد ذاته رمّبا يكون مختلفاً عاّم خاّصة، ولكّن هذا اليش كّل يشء  تنشأ عىل ضوء مفاهيم  

الذي  - النومينا -نتصّوره بالكامل. هذه الرؤية يف الواقع هي ثرة  ملفهوم تصّور الذايت 

واعتربه خارجاً عن نطاق الذهن البورشي بحيث يختلف  يف مباحثه الفلسفية ساقه كانط

لكّن فلسفة هيجل ال ترد عليها أيّة إشكالية  هنا لكونه  -بالحّس  -نراه بالعيان متاماً عاّم 
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د بوجود وحدة  بني العقل والحّس، ويف هذا السياق قال إّن كانط قد وقع يف تناقضات  قيعت

؛ فلو كان الحّس مختلفاً متاماً عن ذلك األمر الذي له دور  يف صياغة أفكارنا، يجب  عديدة 

عان بوجود اختالف  بينه وبني العقل، أي بني اإلدراك والوجود؛ بل يجب اإلقرار عندئذ  اإلذ

، ويف هذه الحالة مت    يس املعرفة مستحيلًة والبأنّهام أمران متضاّدان بينهام مواجهة  محتدمة 

ميكن استكشاف املجهول مطلقاً، إذ إّن ذات كّل يشء  هي عني ذلك األمر الذي صاغته 

 ة يف مخيّلتنا.إرهاصاتنا الذهنيّ 

الوجود معناه الكينونة لفهم الحقيقة، وليس هناك أي موضوع  أو أمر  محسوس  إاّل وأن 

يكون مرتبطاً بذهن  ما، والكائنات كلّها عبارة  عن مواضيع إدراكية، ومن املؤكّد أّن إنكار 

 هذه الحقيقة هو الذي أوقعنا يف تناقض  معريف، وهو الذي جعلنا عالقني يف شباك

. لو أّن الذايت يجّسد حقيقًة من الحقائق، فهي ليست سوى حقيقة  النظريات الذاتانية

، وكام قال كانط فالحقيقة إّّنا توجد بشكل  مستقلٍّ عن التصّورات الذهنية؛ كذلك  مجهولة 

ومتقّومة  عىل أصول الحّس  - الفينومينا -قال إّن املعرفة متحّققة  يف نطاق الظواهر 

والتجربة؛ وأّما األمر الكائن فيام وراء هذه الظواهر والذي اعتربه منشئاً لها، فهو غري كامن  

يف الزمان وال يف املكان، كام أنّه ليس كاّمً وال كيفاً وال نسبًة؛ وبشكل  عام فهو خارج  عن 

 ولة  عليه.حيطة إدراكنا، إذ ال ميكن إطالق أيّة مق

كان حذراً من إقحام علم الفلسفة يف أي نطاق  خارج   وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن كانط

عن إطار الزمان واملكان الذي ال وسيط فيه، حيث أكّد عىل رضورة تخيّل الفلسفة عن كّل 

تلك املساعي الرامية إىل استكشاف الحقائق والولوج يف عامل ما وراء الظواهر؛ إاّل أّن 

بعده مل يعملوا بنصيحته، فبادروا بجهود  حثيثة  إىل استكشاف املجاهيل يف عامل  الفالسفة

الوجود، حيث تحّرروا من تلك القيود التي فرضها عليهم هذا الفيلسوف الغريب، ومن هذا 

يف العصور الالحقة له تقبّلت برحابة صدر  تلك املفاهيم  املنطلق فاملدارس الفلسفية



184  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

 ية والرضورية وحتّى املرتكزات الذهنية القبليةالكلّ 
1

 -إىل جانب تشكيكها مببادئ الذات 

 التي طرحها يف مباحثه الفلسفية. - النومينا

هو  ،قد وقع يف تناقض  جرّاء طرحه نظرية النومينا املراد من الرأي القائل بأّن كانط

النومينا  -منبثقان من منشأ خارجي، وهو الذايت  - الفينومينا -اعتقاده بكون الحّس والظواهر 

لذلك اعرتض عليه هيجل واّدعى أّن الذايت ليس من شأنه أن يكون علًّة لغريه، فالعلّة  -

، وهذا النمط من املقوالت ال ينطبق عىل األ  ا شياء. ولكن يرد عليه أنّنبرأيه مقولة  عقلية 

، إذ  حتّى لو نفينا العلّية عن الذايت وقلنا إنّه موجود ، ففي هذه الحالة أيضاً نقع يف تناقض 

ال موضوعية لهذا الكالم؛ لذا فهو مع انرصافه عن مقولة العلّية، لكنّه اعترب الذايت مرتبطاً 

الذي يرى عدم إمكانية حمل أيّة  مبقولة الوجود، وهذه الرؤية تتعارض مع وجهة نظر كانط 

من املقوالت عىل الذايت. نؤكّد هنا عىل أّن فقدان الذايت ملوضوعيته مرّده إىل االفرتاض 

التايل: إذا مل يكن الذايت هو املنشأ األسايس للحّس، ففي هذه الحالة ال ميكن إثبات 

لتي هي ليست ا -الفينومينا  -وجوده، وبتعبري  آخر لو كانت هناك علّة  تسبّبت بوجود الظواهر 

ذوات، فام الداعي الفرتاض وجوده من األساس؟! واملعرفة تعني طبعاً تطبيق املفاهيم 

عىل مداليلها، إذ حينام ندرك أّن كذا شيئاً موجود  وأنّه سبب  وعامل  لنشأة يشء  آخر، فهنا 

 ال بّد من حمل مفاهيم الوجود والعلّية عليه.

ول: إّن اإلنسان حينام ميتلك علامً بأحد األشياء، فهو يف هذه الحالة بناًء عىل ما ذكر، نق

 ميتلك شيئاً آخر ليس مجهوالً، بل ليس من شأنه أن يكون مجهوالً.

 اعترب استدّل هيجل باالستنتاج املذكور ألجل تفنيد وجود الذايت، إذ إّن كانط

لوجود ا واملكان واملقوالت الذهنية، ذاتية التصّورات التي تنطبع يف النفس بتأثري الزمان

وليس لها أي منشأ خارجي؛ كام قال إّن منشأ املاّدة هي تلك الصور الزمانية واملكانية 

واملقوالت الخارجية؛ وهذه الرؤية بطبيعة الحال تسفر عن حدوث تناقض  يف مفهوم 

عدم افرتاض وجود املاّدة بتأثري أمر  الذايت. النتيجة الوحيدة املتحّصلة عاّم ذكر هي 

                                                        

1. a priori 
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خارجي، ومن ثّم ال بّد وأن تكون وليدًة للذهن نفسه، ويف هذه الحالة ال محيص لنا من 

وكّل أمر  متعنّي  بالحّس، بل وجميع  اإلذعان إىل أّن جميع املحموالت يف املعرفة البورشية

فحسب؛ ومن املؤكّد أّن ثرة هذه الرؤية هي االعرتاف  صناعة الذهن الكائنات، هي من

باملثالية املطلقة، بينام اإلذعان بوجود أمر  مجهول  يعترب بحّد ذاته نوعاً من املعرفة، ومل 

ول قيبالغ من قال إّن كّل معرفة  ال بّد وأن تتقّوم عىل مفاهيم محّددة، فقد ذهب كانط إىل ال

بتحّققها عرب انطباق املقوالت واملفاهيم املتناسبة ومن خالل إطالقها عىل أمر  ما؛ ومن 

ناحية  أخرى فهذا اليشء الذي يصبح موضوعاً للمعرفة يعترب بحّد ذاته مفهوماً، وبالتايل لو 

فهذا الكالم يعني حمل مفهوم الوجود وتطبيقه عىل ذلك املفهوم « املجهول موجود  »قلنا 

جهول، أي اإلقرار بكونه موجوداً؛ ولكّن القاعدة تقول بأّن حمل املفهوم عىل أحد امل

 األشياء ال يعني رضورًة تحّقق املعرفة به.

محفوفًة « املجهول موجود  »استناداً إىل ما ذكر ال مفّر من اعتبار الفكرة القائلة 

في ميزة فاً سوف تنتبالتناقض، إذ كيف ميكن للمجهول أن يكون معروفاً؟! فلو أصبح معرو 

ة عنه ويصبح معلوماً كسائر املعلومات الخارجة عن حيطة الخفاء والكتامن مام املجهوليّ 

يعني أّن أصحاب الفكرة املذكورة قد خلطوا بني املجهول املؤّهل للمعرفة وبني املجهول 

 املطلق الذي ال مجال ملعرفته مطلقاً.

رفة حدود كّل أمر  تقتيض التعرف أيضاً هيجل وبأسلوبه الذي عرف عنه، أثبت أّن مع

عىل تلك األمور الخارجة عن حدوده، إذ من املؤكّد أّن املعرفة من شأنها أن تتحّقق مبا 

، أي لنا القدرة عىل معرفة ما وراء  هو كائن يف نهاية ذلك الخّط املمتّد إىل مسافات  بعيدة 

حدود كّل أمر  فيام لو متّكنا من  هذا الخّط مهام تطاول وامتّد؛ فنحن قادرون عىل معرفة

معرفة النطاق الخارج عن هذه الحدود، وإذا امتلكنا املعرفة بهذه الحدود الخارجية سوف 

، وعىل هذا األساس نتمّكن من  تتمّهد لنا األرضية ملعرفة الحدود الداخلية بكّل تأكيد 

 تجاوز أطر الحدود والقيود املعرفية.

تايل: هل ميكن إطالق مفهوم الوجود عىل األمر املجهول؟ لو أّن أحداً طرح السؤال ال

أي هل من الصحيح حمل الوجود عىل املجاهيل أو ال؟ فنحن بكّل تأكيد  ال نعرف اإلجابة 
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التاّمة الشافية عنه، وليس هناك أي دليل  معترب  يثبت صواب حمل الوجود عىل األمر 

 فّخ التناقض ال محالة، ولكن إن مل نبتّ املجهول؛ لذا لو قلنا بإمكانية ذلك فسوف نقع يف 

 باملوضوع فال يرد التناقض.

كر بإمكانية حمل الوجود عىل املجهول، وقال إنّنا عىل وأّما هيجل فقد أجاب عاّم ذ  

ضوء هذا الحمل سوف نعرتف بوجود املجهول بشكل  ضمني، وبالتايل ال نجد محيص 

حمل عىل املجهول، فهذا ح لها املجال ألن ت  فسمن اإلقرار بأّن املقوالت الذهنية حينام ي  

يس معلوماً يف حدود تلك املقوالت فقط؛ ولكنّنا مع ذلك نقع يف التناقض املجهول مي  

مرًّة أخرى!
1
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 1التنظري للعلم الغريبللميتافيزيقا  كانط نقد  

 2والش یهنر  امیلیو 

ة واحدة من أبرز املفارقات املعرفي يناقش هذا البحث للفيلسوف اإلنكليزي املعارص ويليام هرني والش

 بني العلوم ها تحتل مقاماً غريباً ل إىل علم، مع أنّ يف التحوّ  ة امليتافيزيقا، وهي إمكانيّ يف الفلسفة الكانطية

 يف اآلن عينه.

وفاء عن ال اجزةً ة عالتقليديّ  هو اآليت: إذا كانت امليتافيزيقا السؤال الذي يبني عليه والش نقده أطروحة كانط

 عىل الوفاء بتلك الحاجات؟ ميتافيزيقا ستكون قادرةً  ة فأيّ بحاجات البورشيّ 

 التحرير

****** 

 ان مابعد الطبيعةكمقدمة: إم

ّم بها ، ولقد اهتاهتامماً بالغاً عىل وجه الخصوص مبسألة إمكان امليتافيزيقيا أوىل كانط

س منذ الستينيات ، يبدو أّن هدفه الرئيةاً ورجالً عاديّاً. يف الفلسفة التقنيّ بوصفه فيلسوفاً تقنيّ 

فصاعداً كان تحديد إمكان امليتافيزيقيا باملعنى التقليدي، وإذا مل تكن م مكنة فأيُّ 

                                                        

 -، السنة الثالثة 9، العدد: االستغراب، مجلة «للميتافيزيقا، التنظري للعلم الغريب نقد كانط»والش، ويليام هرني، املصدر: . 1
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Walsh, William Henry. (1939). Kant's Criticism of Metaphysics: I. Philosophy, 14(55), 313-325. 
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عالجها تعلّقة بهذا املوضوع، و ميتافيزيقيا تكون صالحة؟ لقد قام مراراً مبناقشة النقاط امل

االفتتاحي. ت ظهر ترصيحاته يف « األطروحة» و« أحالم عرّاف األرواح»بخاصة يف كتايّب 

أنّه كان يعّد أّن للميتافيزيقيا مقاماً غريباً فعالً « التمهيدات»و « نقد العقل املحض»كتاب 

ه أبداً ال ينتهي »بني العلوم. إنّها علم   وي شِبع  حاجًة طبيعيًة يف البورش. إّن إلغاء « رواج 

كن فعله هو إزالة بعض األنواع غري  امليتافيزيقيا متاماً سيكون مستحيالً، وأكرث ما مي 

جديدة. أمل يكن هدف الثورة « علمية»الصالحة من امليتافيزيقيا وفتْح املجال لعقيدة  

ألة عىل املسار األكيد للعلم؟ إّن مس املشهورة وضَع امليتافيزيقا ةالفلسفي الكوبرنكية

كن إاّل أن تكون مهمة.  إمكان امليتافيزيقيا بالنسبة للفيلسوف الذي يحمل  هذه اآلراء ال مي 

مهتامً مبصري  -بوصفه رجالً عادياً –ولكن مبعزل  عن هذا االهتامم املهنّي، كان كانط 

قتنعاً بوجود بعض الحقائق أو العقائد املؤك دة التي من املهم املحافظة  امليتافيزيقيا. كان م 

. يف السابق، كانت هذه العقائد تعّد ة اإلرادةعليها وهي: وجود الله، وخلود الروح، وحريّ 

ها أو قّدم الحجج التي تدعم ةالحقل املناسب للميتافيزيقيا، والعقل بقدرته التخمينيّ 

ت عارضها، ولكن يف كلٍّ من الحالتني مل ت ْجِد نفعاً كبرياً للعقائد املشار إليها. برصف النظر 

 ةة، كان الدعم الذي قّدمته املنظومات العقالنيّ ة للفلسفات املاديّ عن املعارضة الوضعيّ 

بهمة. مل يستطع العقالنيون عىل اإلطالق أن لهذه العقائد ذا  من النوع الليبنيتزي فائدة  م 

عىل خصومهم؛ ومن خالل اّدعائهم بأّن قبولنا القضايا محل النقاش  يرّدوا بشكل  كامل  

يعتمد  عىل املحافظة عىل منزلتها، ات جهوا نحو إلقاء ظالل الشك عىل ثقتنا بحقيقة تلك 

ن و ية الفكر النظري كام يّدعي امليتافيزيقتحت قدر  القضايا. إذا كانت هذه األمور واقعةً 

التقليديون، فإنّه من الصعب التأكيد عىل وجود الله والعقائد األخرى من دون الخوف من 

الوقوع يف التناقض. يبقى إذاً أليِّ شخص  مقتنع  بحقيقة هذه العقائد أن يحتّج بأّن قبولها 

عنها. إّن التأكيد عىل هذه النقطة هو هدف ال يرتفع أو يهبط طبقاً لنجاح الفكر يف الدفاع 

ي ة لإلنسان فوق طبيعته الفكرية، تّدعاألخالقيّ  فلسفة كانط ككّل. عرب إعالئها الطبيعة

فلسفة كانط وجودَ القيمة الروحية لدى جميع البورش. لهذا السبب، ومبا أّن كانط يعترب أّن 

حة   بوضوح  إمياننا بالعقائد املشار إليها )وهي صحيطبيعتنا األخالقية هي عىل نحو  تقتيض
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قطعاً ألهداف  عملية(، ينبغي رفض مزاعم املعرفة بهذا النطاق وترك املجال لإلميان الذي 

كننا جميعاً مشاطرته. ولكن ب غية تأسيس هذا املوقف، ينبغي الكشف عن زيف  مي 

حينام  املعرفَة بعامل  غامض. فقطامليتافيزيقيا بشكلها التقليدي بوصفها علامً مينحنا 

كننا التأمني عىل عقائدنا. بناًء عليه، يظهر  اهتامم   يف  «نقد العقل املحض»يحدث ذلك، مي 

 بالفرد العادي. إّن هذا الكتاب هو يف الواقع إثبات  للفرد -إن مل نقل يف تفاصيله -نتيجته

كنها اّدعاء بصرية  أعىل أو »عىل املدارس أن ت درك أنّه  العادي. كام يقول كانط، ينبغي ال مي 

أتّم حول أمر  خاضع  لالهتامم اإلنساين الكوين يفوق ذاك املوجود بالتساوي يف متناول 

 «.السواد األعظم من البورش )الذين ينبغي أن نبّجلهم بالقدر األعىل عىل الدوام(

هو  ااألوليني أّن إثبات إمكان امليتافيزيقييتّضح  بشكل  واف  يف مقدمتّي الطبعتني  

، ولكّن هذا ليس واضحاً جداً حني ننتقل  إىل القسم «نقد العقل املحض»الهدف الرئيس لـ 

ة  مييل  ىل درجالرئيس من النص. إّن النقاش يف القسم التحلييل خاصة هو صعب  للغاية إ

الفرد إىل الغفلة عن عالقته بباقي الكتاب، ويزداد  هذا امليل بسبب محور اهتامم مبدأ القسم 

رتكيبي إلرساء الطابع ال أّن محاولة كانط ذاته. وعليه، يرى معظم الفالسفة التحلييل يف حدّ 

 ، ولكن عىل الرغم من أّن هذا«هيوم»ل  د  م حتمل  البديهي للقانون العام للسببيّة هو تفني

الب عد من مبدئه كان واضحاً مبا فيه الكفاية لكانط نفسه فإنّه مجرد يشء عرض فيه. من 

منظور الكتاب ككل، إّن األمر األسايس الذي يودُّ كانط قوله عن القانون العام للسببيّة هو 

، وبالتايل ةهذا القانون صالح  فقط لدى تنسيق املعلومات الحسيّ ّن إ ما يتّفق فيه مع هيوم: 

كن تطبيق مفهوم السببيّة لدى تحديد األشياء بعامة كام فعلت امليتافيزيقيا التقليدية.  ال مي 

الطابع  نطلِق منالنقاش امل ، يقوم  تفسري«تعاليئساالستنتاج اال »أخرى، يف فقرة  مرةً 

الوحدوّي للنفس وصوالً إىل التطبيق الالزم للمقوالت برصف االنتباه عن االستنتاج املهم 

علّقها تأي  –للمقوالت  الذي يسعى كانط لتأسيسه وهو: عىل الرغم من الصحة املوضوعية

 ة الحسيّة التجرببالنسبة إىل وتكون صحيحةً  ظواهريي  متعلّقة فقط بيشء   تبقى-بيشء

فحسب. بالطبع، من الخطأ القول إن كانط ال يؤكِّد هذا االستنتاج، ولكن قد مييل  الفرد يف 

 أقل مام يستحق. ةً تركيزه عىل تفاصيل النقاش إىل الغفلة عنه أو إعطائه أهميّ 
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ر الجامليات والتحليل من منظو ّي لهذه األسباب، يبدو من املفيد إعادة  بيان مبدأ قسمَ  

كون هذه . ينبغي إاّل تمبسألة إمكانية امليتافيزيقيا الكتاب ككّل، مع تذكُّر استغراق كانط

فحسب )من منظور التفسري الكانطي(، بل موضَع  اإلعادة للبيان موضَع اهتامم  تاريخيٍّ 

 أن يتعاملوا مع نظرية كانط بنحو  جّدي؛ ينبغي عىل الفالسفةاهتامم  فلسفي )وهو األهم(. 

يف الفلسفة كام أظهرت املناقشات  وما زالت مسألة إمكانية امليتافيزيقيا قضيًة حيّةً 

كن االحتجاج لصالح الرأي الذي ي فيد بأّن موقف كانط تجاه القضايا الرتكيبيّ   ةالحديثة. مي 

هو أصّح من ذلك املوقف الذي يتبنّاه الوضعيّون املعارِصون؛ « للفيزياء الخالصة»ة البديهيّ 

كن القبول بهذا الرأي من دون رفض النظرة الوضعية تجاه امليتافيزيقيا  « املتسامية»لكن مي 

امة عىل عوذلك بورشط القبول باّدعاءات كانط يف القسم التحلييل باإلضافة إىل املوافقة ال–

استنتاجاته يف القسم الجديل وطبيعة دالالت التجربة األخالقية. ولكن حتى لو اختلفنا مع 

كنها تطبيق امليتافيزيقيا بشكل  صحيح  كام  –كانط هنا واحتّججنا عىل وجود قدرة  عقلية مي 

 قدرةً  ل هو ليسنتائج القسم التحلييل التي ت ظهر أّن الفهم عىل األق فإن - هيغليفعل 

 سوف تكون مهمة أيضاً. ةً ميتافيزيقيّ 

 : أصول العامل الحّس و العقيلانطك 1770رسالة 

« روحةاألط»هو اعتباره تفصيالً لكتاب « نقد العقل املحض»لعّل أفضل أساليب مقاربة  

مبادئ العامل املحسوس والواضح »وتعارضاً معه حول  1770االفتتاحي الصادر يف 

ض نق»عىل وجه الخصوص، وذلك إذا عددنا أّن  هو تثقيفيٌّ « األطروحة»إّن كتاب «. وشكله

مبعنى أّن العلم يّدعي منحنا  - هو استكشاف  إلمكان امليتافيزيقيا« العقل املحض

افع أّن هذا الكتاب ي د مبا-الحسيّةللمعرفة بالتجربة  ات حول حقيقة  غري قابلة  للمعلوم

ة اسيّ ة األسعن إمكان هذا النوع من امليتافيزيقيا. باالضافة إىل ذلك، فإّن الحجّ  برصاحة  

 ة التي ت شّكلاملعتَمدة لدعم هذا املوقف هي امتالكنا القطعّي بعض املفاهيم البديهيّ 

هار ة يف القسم التحلييل هي إظالالحقة فحسب. حني نتذكّر أّن النقطة األساسيّ املقوالت 

ط تتعلق فق ويف حوزتنا قطعاً، هي مفاهيم   أّن هذه املفاهيم، عىل الرغم من كونها بديهيةً 
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غري  ة، فمنللمعنى إاّل لدى تعلّقها بالتجربة الحسيّ  وهي فاقدة  « بيشء )ظواهري( عموماً »

 «.األطروحة»خّف بأهمية كتاب املرج ح أن نست

بني الرأي الذي ي فيد بأّن الحواس فقط هي التي متنحنا  ، يجمع  كانط«األطروحة»يف  

املعرفة بالظواهر )ألّن ما نعرفه بالحواس يت سم  بهيئة الزمان )واملكان(، والزمان واملكان 

مبعناها التقليدي هي م مكنة.  يتافيزيقياهام طريَقان ذاتيان إلدراكنا، مع االّدعاء بأّن امل

املادة املستقبلية لقسم الجامليات، ولكن ال يوجد يشء  « األطروحة»وعليه، يؤكِّد كتاب 

مع القسم التحلييل والجديل؛ أو باألحرى: عىل الرغم من وجود  يتطابق بشكل  مبارش  

لفت   بعض الفقرات التي تَطو َر منها هذين ن ع القسمني بوضوح، يختلف محتواها بشكل  م 

قتنعاً بنقطتني سو «. نقض العقل املحض»الفصلني املقابلَني يف  ف مع ذلك، كان كانط م 

لم  غري هي ع -إن و جدت-تصبحان أساسيتني يف الكتاب الالحق وهام: أ( امليتافيزيقيا 

ذاك  هو«( إدراكه بالحدس)» مبارشةكننا االطاّلع عليه تجريب، وب( العامل الوحيد الذي مي  

، اجتمعت هذه القضايا بعضها مع «نقض العقل املحض»الذي نعرفه عرب الحواس. يف 

إلظهار استحالة  - «(حديس»احتواء كّل املعرفة لعنرص  حيس )عنرص أي  -بعض 

 مل ت قبل هذه القضية الثالثة ومل يتمّ « طروحةاأل »امليتافيزيقيا املتسامية؛ ولكن يف 

استخالص االستنتاج. إّن السبب وراء ذلك، كام متّت اإلشارة إليه سابقاً، هو امتالكنا بعض 

كننا عربها إحراز   - وليس حدسية –« معرفة  رمزية»املفاهيم البديهية املحضة التي مي 

الفكرية. وعليه، نحن ّنتلك  بعض الوسائل )ولكن ليس أفضل ما نتمنّاه( من أجل باألمور 

 باملبدأ عىل األقل. تجاوز أدلة الحواس، وامليتافيزيقيا هي ممكنة  

املوقف الذي يجري االحتجاج لصالحه هنا مألوف  مبا فيه الكفاية يف تاريخ الفلسفة، 

جة عىل سبيل املثال هي واضحة  إىل در  طونوِصلت ه  ببعض اآلراء كتلك املنسوبة إىل أفال 

قد ورد يف دراسة  عن أفالطون يف السنوات « األطروحة»أّن أحد املعلِّقني قد الحظ أّن إلهام 

بناًء  . ي عادل هذا املوقف إنكار املذهب التجريبي1770السابقة بشكل  مبارش عن العام 

: ةاض األول لهذا املذهب. ال ت ستَّمد  معرفتنا بأكملها من التجربة الحسيّ عىل بطالن االفرت 

 ، واالقرتاح الذي ي قّدمه كانط«طريق الفكر»فيها هو « طريق الحواس»أضف إىل ذلك أّن 
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قيقي للوصول إىل املعرفة )أو هو الطريق الح« طريق الفكر»هو أّن  وغريه من الفالسفة

 ري خاضع  املعرفة بعامل  غ باألحرى الطريق إىل املعرفة الحقيقية(. متنحنا امليتافيزيقيا

إّن هذا املوقف «. ملكة العلوم»هي الفكر، وامليتافيزيقيا هي  للحواس ذي أداة  وحيدة  

 نه، وتفاصيله تستحق االستكشاف.جدير  باالحرتام حقاً حتى لو اعتقدنا ببطال 

هي غامضة بشكل  مخيِّب  « األطروحة»يف  لألسف، إّن التفاصيل التي قّدمها كانط

ض العقل نق»لآلمال، وهنا يظهر عىل النحو األوضح تفّوق املوقف املرسوم بعناية  أكرب يف 

استخداماً مزدوجاً: االستخدام املنطقي « الفكر»يبدأ كانط مبالحظة امتالك «. املحض

انون للفكر بتبعيّة املفاهيم واملبادئ ومقارنتها وفقاً لق املنطقيوالحقيقي. يهتّم االستخدام 

التناقض، وهذا نشاط  ذائع يف كل العلوم. ما تبدو اإلشارة إليه هو: أ( تشكُّل املفاهيم؛ ب( 

ملفاهيم الثانوية واملتوازية؛ وج( تصنيف املبادئ. عىل أي حال، إّن النتيجة عىل تصنيف ا

نطاق الظواهر هي انبثاق التجربة من الظاهر، أي عامل منظ م )افرتاضياً(. يف هذه العمليات، 

ينبغي توفّر املعطيات ويقوم الِفكر بتفسري هذه املعلومات، لكّن وظيفة الفكر الحقيقية 

ية . وفقاً لهذا الرأي، توجد بعض املفاهيم النقإنشاؤهااملفاهيم بل وظيفتها  ليست تفسري

كن للفكر اكتشافها عرب التأمل يف تفسرياته «األشياء أو العالقات»يف الفكر حول  ، ومي 

اإلمكان، الوجود، »الخاصة عن التجربة. ي قّدم لنا كانط أمثلة عن هذه املفاهيم وهي: 

 «.مع أضدادها أو نظرائها املادة، املسب ب...الرضورة، 

أّن االعرتاف بوجود بعض املفاهيم أو )الستخدام كلمة  أعم(  ، أدرك كانط1770يف 

البيانات البديهية ال يعني بالرضورة حيازتنا البصرية بالعامل الغامض ألّن البيانات غري 

ة جزئني م مكننَي. قد متنحنا هذه البيانات املعرف من التجريبية يف إمكانها تحقيق جزء  واحد  

 ةً عن الذي نعرفه بالتجربة الحسية، أو قد تكون فقط أشكاالً بديهيّ  األصيلة بواقع  مختلف  

الً إيّاه عىل مف« األطروحة»لتنسيق املعلومات الحسيّة. لقد تبنّى كانط البديل الثاين يف  ضِّ

 ت ستخرج معرفتنا بالزمان واملكان عامة )يف مقابل البيانات البديهية للزمان واملكان. ال

دة( من التجربة ألّن املكان والزمان هام بيانان بديهيان  معرفتنا بحاالت  مكانية  أو زمنية  محد 

ثاّلن بالنسبة إلينا مصدراً للعلم يختلف  عن  موهوبَان للبورش. ولكن هذا ال يعني أنّهام مي 
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هام مجرد شكلني  -نْي عىل الرغم من كونهام بديهي   - ألّن املكان والزمان التجربة الحسية

بديهي نْي من الشعور اإلنساين، أي طريَقني ذاتي نْي إلدراكنا. نحن ن صنِّف كل  الظواهر ضمن 

افرتاض الزمان، وكل  معلومات الحواس الخارجية ضمن املكان. يف هذه العملية، يتمُّ 

الزمان واملكان بشكل  م سبق ولكن فقط كشكلني ذاتي نْي؛ وال معنى لهام مبعزل  عن 

 أو علم-املعلومات التي ينبغي أن تأيت من الحّس. وعليه، ال ميتلك الزمان واملكان 

 أي قيمة  ميتافيزيقية. - الزمان واملكان« يدور حول»الذي  الرياضيات

خاب بانت من دون تردُّد   ، يقوم  كانط«األطروحة»هيم الفكرية املحضة. يف تبقى املفا

ظيفًة و  - اقتفاًء ألثر فليزشاور -الرأي الذي ي فيد أّن هذه املفاهيم متتلك ما قد ي سم ى 

وأنّها يف الواقع متنحنا  للمعرفة يختلف  عن التجربة الحسية ، أي إنّها مصدر  «وجودية»

دوراً  ديؤ ذاتها. قيل إن املفاهيم الفكرية املحضة ت البصرية بعامل  واضح لألشياء يف حدِّ 

إنّها تكشف  أوالً عن عيوب املفاهيم الحسيّة، أي إنها ت ظهر أّن الحواس متنحنا  :م زدوجاً 

لحسيّة معياَر الواقع الحقيقي. وبالتايل متنعنا من جعل األمور ا ،فقط معرفًة بالظواهر

 لعقائديافقط بسبب استخدامها اآلخر  الحاسمةتستطيع  هذه املفاهيم تطبيَق هذه الوظيفة 

هو فقط عرب الفكر النقّي و  تصدر  بنمط  معني   معقول  »ألّن املفاهيم فكرية محضة، ثانياً، 

هو  -اتهللكامل يف ذ–إّن هذا النمط  لحد اآلن. ةً املعيار العام لكّل األشياء التي ت عترب حقيقيّ 

. يف املعنى األول، هو املوجود األعىل أي الله؛ ويف أو عميلٍّ  الكامل إما مبعنًى نظريٍّ 

من غري السهل إجامالً أن ن علن مقدار ما تقصده هذه «. املعنى اآلخر هو الكامل األخالقي

عاً من األقل أّن فكرنا مينحنا نو اللغة الغريبة )بالنسبة إلينا(، ولكن ينبغي أن تعني عىل 

، وأّن هذا يدّل عىل أّن املفاهيم الفكرية «املطلق»املعرفة مبا أسمتْه الفلسفة الالحقة 

املحضة ت شكِّل مصدراً للمعرفة يختلف  عن التجربة الحسية. إّن االستخدام العقائدي 

ذا ه حسب االفرتاض، عىل الرغم من تعريف للمفاهيم الفكرية املحضة هو امليتافيزيقيا

. «الفلسفة الذي يحتوي عىل املبادئ األوىل الستخدام الفكر املحض قسم»بـ العلم 

هِّد له وهدفه إظهار االختالف بني املعرفة الحسية والفكرية، وي علن كانط أّن  يوجد علم  مي 

 لك العلم )أو باألحرى مقالة  عنه(.ذاته هو ّنوذج  لذ  يف حدِّ « األطروحة»كتاب 



194  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

نعرف  ،إذا سألنا عن نتيجة كلِّ هذا، يكون الجواب  بسيطاً بالفعل. يف التجربة الحسية

. يات؛ وب( وشكله يف الرياضعاملاً يتمُّ استكشافه من حيث: أ( ماّدته يف العلوم التجريبية

ولكن فوق كل هذا، ّنتلك  مصدراً مختلفاً ملعرفة بعض املفاهيم الفكرية التي ت شكِّل جزءاً 

عامل الحقيقة وليس املظاهر. لهذا السبب،  - من جهازنا الذهني ومتنحنا البصرية بعامل  آخر

هوماً النقطة القصوى التي ن حرز فيها مف: ي صبح علم  آخر م مكناً، وهذا العلم هو امليتافيزيقيا

 عن الله.

 نقد العقل املحض 1770رسالة 

هو  االفتتاحي« األطروحة»إّن أكرث األشياء إثارًة لالهتامم وأقلّها مدعاًة للرىض يف كتاب 

نقض »ىل املطّلعني عمبدأ االستخدام الحقيقي للفكر. هناك أمران يف الكتاب ي لفتان القرّاء 

للمفاهيم الفكرية املحضة، « الوجودية»عىل الفور، وهام: الوظيفة « العقل املحض

يتطابق مع االختالف الحاسم بني الفهم والعقل. إّن املفاهيم النقية التي  وفقدان أي يشء  

ا لحيازة الفهم باملعنى اآلخر، وإذ ( هي مفاهيم  )املبادئ غري التجريبية متّت اإلشارة إليها

بدو إىل ذلك، ال ي - «أو العالقات األشياء»أّن الفكر ي نشئ مفاهيم عن - مل ت ورِش عبارة كانط

نطقي بالعقل. إذا مل ي نِذر االستخدام  املأنّه توجد عالمة  عىل القابلية املستقبلية املتمثّلة 

للفكر بذلك، ال مجال النتظار التعاون الرضوري للحّس والفكر يف املعرفة. عوضاً عن 

فحسب لالختالف بني الحواس والفكر،  هذين املبدأين، سيكون لدينا إثبات  غري ناضج  

لة   خر للمعرفة بالظواهر واآل عىل اإلطالق تتحّدث عن كيفية منح أحدهام  ونظرية  غري مفص 

 ذاتها. باألشياء يف حدِّ 

ينصبُّ اهتاممنا هنا بشكل  رئيس  عىل «. نقض العقل املحض»لقد تبّدل كلُّ هذا يف 

زء  من التغيري، وهو ذاك الذي يؤثِّر يف مفاهيم الفهم. يرى  تفسري « حضنقض العقل امل»ج 

عى إثباتها  أنّه ال ميكن االنتفاع من وجود املفاهيم البديهية إلثبات االستنتاجات التي ي د 
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نقض العقل »ر . وعليه، ي وفِّ ، فتصبح النتيجة  إعالَن استحالة امليتافيزيقيا«األطروحة»لها يف 

بب ونقضاً لها، ولكن بس« األطروحة»يف تعليقاً عىل أبرز دعوى  -إن جاز التعبري–« املحض

عقل نقض ال»االختالف الحاسم بني الفهم والعقل متّت اإلطاحة بامليتافيزيقيا يف 

بشق ني: يف القسم التحلييل حيث تّم تناول مفاهيم الفهم، والقسم الجديل حيث « املحض

ليًة العقل قاب ّن االّدعاءات عىل كونأ  تّم التعامل مع أفكار العقل. كام قد تبنّي، يرى كانط

ر ظهِ كام ي   - ميتافيزيقيًة هي أعظم من اّدعاءات الفهم، ولكن تبقى إشارة  واحدة عىل الدوام

وهو أّن مفاهيم الفهم متتلك  قيمًة ميتافيزيقية. مبا أّن هدفنا اآلن هو  - «األطروحة»كتاب 

، سوف «نقض العقل املحض»افيزيقيا يف الجزء األول من تتبُّع تطوُّر مناقشة إمكانية امليت

 ندع معالجة األفكار.

ال حاجة لرصف الكثري من الوقت عىل قسم الجامليات ألّن النقاشات التي استفاد منها 

« األطروحة»فيه تتطابق  تقريباً مع تلك التي قّدمها يف األقسام املقابِلة يف كتاب  كانط

ة الزمان واملكان. إّن املكان والزمان ة وذاتيّ مجدداً، ّنتلك نظريًة تؤكِّد بديهيّ االفتتاحي. 

ه من مان: إنّهام افرتاضان لنوع التجربة التي ّنتلكها وليس اليشء الذي نتعلّ بيانان بديهيّ 

التجربة، ولكنّهام أيضاً شكاَلن إلحساسنا وطريَقان نقوم  من خاللهام بالرضورة بإدراك 

لحواس. ال يرتتّب عىل ذلك فقط عدم امتالك املكان والزمان قيمًة ميتافيزيقية، معلومات ا

بل أيضاً عدم إمكان أن يكون أليِّ يشء مرتبط  باملكان والزمان أي أهمية ميتافيزيقية. 

غي أن يكون ، أي ينبينبغي أن تكون غري تجريبية -إن و جدت - السبب هو أّن امليتافيزيقيا

 . سوف نرى أّن النقطة التي تتحّدث عن الطبيعةلديها مصدر آخر غري التجربة الحسية

الحاسمة للعالقة بني املكان والزمان هي مهمة بالنسبة إىل مبدأ كانط حول املفاهيم 

 البديهية.
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قط يف ف رد يف قسم الجامليات له أهمية  فلسفية  ضئيلة  ينبغي االعرتاف بأّن النقاش الوا

املكان والزمان مهامً، ولكن بالكاد ميكن أخذ املوقف  يومنا الحايل. ما زال مبدأ ذاتية

نْي ولهام أهمية ميتافيزيقية عىل محمل الذي يعترب أّن املكان والزمان قد يكونان بديهي  

ام قسم الجامليات يجادل ضد املفهوم امليتافيزيقي للمكان والزمان، من غري الجد. ما د

هتاّمً يف قسم الجامليات بتقديم  املرج ح أن يتّم نقضه. من ناحية  أخرى، ما دام كانط م 

« وم املكانالورشح املتسامي ملفه»للرياضيات )كام يفعل بالنسبة لعلم الهندسة يف  فلسفة  

كن  قل(، تعتمد نظريته عىل ما يبدو أنه رأي  قديم  عىل األ  عن طبيعة ذلك العلم. ال مي 

ذي والتي تبدأ، كنظريات كانط، من الرأي ال - حول طبيعة الرياضيات للنظريات الفلسفية

ألنّه قد اتّضح اآلن أن تكون صالحة  - مع املكان والزمان مميزة   يقول إن العلم له رابطة  

 املكان والزمان عىل اإلطالق.« تدور حول»أّن الرياضيات ال  عىل نحو  معقول  

لت ة ما زاحول االفرتاضات الرياضيّ  ة كانطعىل الرغم من ذلك، توجد نقطة  يف نظريّ 

لمة  أخرى، للمكان والزمان. بك« ضةبالتنّوعات املح»تهتّم  ت فيد العلم. ي عترب أّن الرياضيات

من  دة  جّر م الجوهرية للمكان والزمان حني يتم استخالص فكرة   تصف  الرياضيات الطبيعة

. لكن بسبب عنرص التجريد هذا، ال تتحّدث جميع الحاالت املكانية والزمانية الواقعية

وم فقط وتق - حتى العامل املحسوس للحقيقة - أبداً عن عامل الحقيقة القضايا الرياضية

كن  بالترصيح عن األحكام التي ينبغي لكّل  موجود  يف ذلك العامل امتثالها. وعليه، مي 

ها كقضايا ت صدر األمر بالنسبة للتجربة، ولكن مبعزل  عن هذه اإلشارة إىل التجربة  وصف 

األهمية الحقيقية. من الصحيح أن الرياض الحقيقي ال يفقد اهتاممه  فإنّها تكون خالية من

 .فةاملعر بها، ولكنّه ال يكرتث بشكل  خاص فيام إذا كانت القضايا الرياضية متنحنا 

متتلك  هذه النظرية للطابع اإللزامي للقضايا األخالقية جدارًة ترفعها فوق سائر 

ضايا لطبيعة الق فقط ما يبدو أنّه بيان  حقيقيٌّ محتويات قسم الجامليات. إنّها ال متنح 
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، ولكنّها ذات داللة  مرتبطة مبا تبّقى من معرفتنا الرتكيبية البديهية ألنّها ت ظهر أّن الرياضية

كنها مع ذلك أّن تكون مجموعة من  مجموعًة من القضايا البديهية والرتكيبية يف آن  مي 

  مرتبطةً قد تكون   زامية. وعليه، عىل الرغم من عدم انبثاقها من التجربة الحسيةالقضايا اإلل

التجربة و  ي خطئ حني يعتقد  بوجود رابطة  مميزة بني الرياضيات بها. مام ال شّك فيه أّن كانط

يف املصطلحات التي سوف  - القضايا الرياضيةالزمانية، أي يف اعتقاده أّن  - املكانية

ح الحقاً  عىل نحو الخصوص وليس العموم. يف الواقع، متتلك  ة  هي إلزاميّ  - ت وض 

 عىل كّل العوامل تنسحب   - بتعبري ليبنيتز -الرياضيات نوعاً من األهمية امليتافيزيقية ألنّها 

يقيا؛ للميتافيز مناِسبة   تها هي قاعدة  ذا املمكنة. ولكّن ذلك ال يعني أّن الرياضيات يف حدّ 

كنك أن تقول شيئاً بالغ األهميّ  ة عن عامل  واضح  فقط من خالل العلم أّن القضايا إذ ال مي 

 ةهذا، كام سوف نرى، ي لقي الضوء عىل القيمة امليتافيزيقيّ  ة تنسحب  عليه. إّن كل  الرياضيّ 

 ة.ملجموعة  أخرى من القضايا اإللزاميّ 





 

 

 

 

 

 

 

 1واملطلق املحدود كانط

 2باترک ماسترسون

(1804 - 1724) انويل كانطمييف فكر إ 
3

من التفسري  جديدة   ، ميكن  مالحظة مرحلة  

نسان والله. طّور للعالقة بني اإل  جديد   الفلسفي لإلنسان ملعناه وقيمته الذاتيتني، وتقييم  

كانط
4
تركيز ديكارت 

5
ليه، نسان. وعة اإل الستقالليّ  قاطع   هاً إيّاه نحو إثبات  ة موجّ عىل الذاتيّ  

بينام يرى ديكارت
6
د  مسبقاً بطريقة  إلهيّ أن اإل   ، يرى ةنسان يكتشف الحقيقة فقط كأمر  محد 

كانط
7
 ة الخاصة به.الحقيقة بفضل موارده الذاتيّ  ي شكّلنسان اإل  أنّ  

رين للمفكرين املنطقيني املتأخ ة  لنقض اآلراء التي كان يعتربها غري وافيّ  سعى كانط

                                                        

(. صدرت ترجمة هذا الکتاب موخراً Atheism and Alienation. املصدر: إن هذا املقال مقتبس من كتاب عنوانه الرئييس )1

  بريوت..عن املرکز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف

 هبة نارص تعريب:

Patrick Masterson, Atheism and Alienation, chapter 2:  Kant and the Finite Absolute, University of 

Notre Dame Press, 1971, pp14-34. 

 إيرلندا. –والرئيس السابق لکلية دبلن الجامعية  (، مدرس فلسفة الدينPatrick Masterson. باترک ماسرتسون )2

3. Immanuel Kant 

4. Kant 

5. Descartes 

6. Descartes 

7. Kant 
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عن ديكارت
1
«ليبنبز»كـ ، 

2
«وولف»و  

3
 ،وآراء العلامء التجريبيني املتأخرين عن ديكارت 

«لوك»كـ 
4
«هيوم»و  

5
عن  يل  أص لدفاع  فلسفيٍّ  . لتحقيق هذا األمر، قام بتطوير  تفصييلٍّ 

ة إلنسانيّ للروح ا الحقيقة والقيمة الل تني يتم البحث عن أساسهام ضمن األبعاد املتعالية

تعال. وضع كانط األرضيّ  يقة العلم ورضورته وإلطالق حق ةة لشموليّ نفسها بدالً من عند إله  م 

ة ن واستقالليّ ة لفهم اإلنساة ليس يف منطق الله وإرادته بل يف األشكال البديهيّ القيم األخالقيّ 

عقله العميل املحض. طّور كانط
6
تصّور ميتافيزيقيا املحدود، وهو تصّور  ما زال ي لهم   

 التفكر يف أغلب الفلسفة املعارصة.

حالً  زيئٍّ ج ، والتي مثّلت فلسفته بنحو  ة التي واجهت كانطسيّ إحدى اإلشكاليات األسا

شك ة يف مقابل الوالعلوم الطبيعيّ  ة تربئة اّدعاءات الرياضياتم قرتحاً لها، هي إشكاليّ 

الكبري دافيد هيوم الراديكايل للفيلسوف التجريبي
7

خالل إيصال مبادئ التجربة إىل . من 

ة، احتّج هيومنتيجتها النهائيّ 
8
 ة  حسيّ  هو انطباعات   أنّه إذا كان كلُّ ما نعرفه بشكل  مبارش   

نفصلة، فال طائل من البحث عن أيّ  للمفهوم العلمي عن العامل. إذا كان  تربير  نظريٍّ  م 

 ميكن ال .والرتكيب والشكل باإلمكان اختزال العلم يف تأثريات  ذريّة  كاللون والصوت

ه ناً هو أنّ ة، واألكرث يقية والشاملة لألجسام املاديّ إلثبات الحقائق الرضوريّ  تقديم  أي قاعدة  

 جاوز أي تجربة  ة للحقائق التي تتالتقليديّ  إلثباتات امليتافيزيقيا قاعدة   ال ميكن تقديم أيّ 

 ه والروح والله.ممكنة، كالعامل بأكمل حسيّة  

 بالطابع املبهم بدون تردد   بالنظر إىل وضعها املفك ك وغري الحاسم، اعرتف كانط

                                                        

1. Descartes 

2. Leibniz 

3. Wolf 

4. Locke 

5. Hume 

6. Kant 

7. David Hume(1711-1776) 

8. Hume 
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أنه عىل ضوء إنجازات العلامء  . بالرغم من ذلك، فقد أرصّ الّدعاءات امليتافيزيقيا

املعارصين كنيوتن
1
إنسان  عاقل  أن ي نكر بجدية  أننا ّنتلك  الذي ال نظري له، ال ميكن أليِّ  

أن يتّم  «نقد العقل املحض»ة. وعليه، طرح يف كتابه فعالً املعرفة العلمية باألجسام املاديّ 

تحديد الورشوط التي ينبغي حيازتها من أجل جعل هذه املعرفة العلمية ممكنة ـ وهي ممكنة 

للفاعل العالِم،  نقيٍّ  . عىل ضوء هذه األفكار، كان يأمل أن يتوّصل إىل فهم  نقديٍّ 2اً قطع

ّكنه من الجزم فيام إذا كان اإلنسان قادراً أم ال عىل تحصيل أي معرفة  ميتافيزيق  ة  يّ والذي مي 

 بالحقائق كالله عىل سبيل املثال. صحيحة  

ممكناً هو  عن الورشوط التي تجعل العلم الطبيعي ، فإّن السؤالاستناداً إىل كانط

ة ممكنة، إذ إّن هذا النوع من كالسؤال عن الورشوط التي تجعل األحكام املركبة البديهيّ 

ً بدعم  يز العلم الطبيعي. من خالل تركُّبها، تقوم هذه األحكام حقا األحكام هو الذي مي 

التايل هي أكرث من مجرد إسهاب  يف الكالم. أما من خالل مفهوم الفاعل أو توسعته، وب

 ةة الدقيقة، أي أنها تتجاوز اإلمكانيّ بداهتها، فإّن هذه األحكام ت عرب  عن الرضورة والشموليّ 

ة الكامنني يف التجربة املحضة. إّن ما نبحث عنه يف العلم الطبيعي هو والخصوصيّ 

ع  .ةالرضورة والشموليّ  ة التي تتمتع بخواّص بالتحديد هذا النوع من املعرفة املوسِّ

 ة  متحقق ة  عىل عدم وجود طريق  إلثبات إمكانية هكذا معرفة ـ وهي إمكانيّ  ي رّص كانط

 املعرفة والرياضيات ـ إن استمّرينا يف النظرة التقليدية التي ت فيد أنّ  بطريقة  فّعالة  يف الفيزياء

 ميكن أنه ال بوضوح   تتألف أساساً من مطابقة العقل مع معطيات التجربة. لقد أظهر هيوم

. ال ةة املالمئتني للمعرفة العلميّ من خالل التجربة املحضة استخالص الرضورة والشموليّ 

و « الرضورة»املوجودتني يف التجربة إىل « البعضية»و « الواقعية»االنتقال من  ميكن تعليل

فيام لو أ خذت املعرفة أساساً كتطابق  غري فّعال   املوجودتني يف العلم الطبيعي« الكلية»

ط طريقًة ثوريًة جديدًة للعقل مع معطيات التجربة. من أجل حّل هذه املعضلة، اقرتح كان

                                                        

1. Newton 

. Cf.I.Kant, Critique of Pure Reason, ed.and trans. N.K.Smith, 2nd ed., London B 19- 24.
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 لتصوير الحالة اإلدراكية، وكان لها انعكاسات كبرية عىل مسألة معرفتنا بالله.

مة لألشياء، ينبغي  اقرتح كانط أنه بدالً من اعتبار العلم تطابقاً للعقل مع البنية املقد 

ً لهذا املفه1اعتباره تطابقاً لألشياء مع البنية العقلية املادة األولية  تحويلوم، يتّم . وفقا

إىل واقع  واضح  من خالل نشاطنا الفكري. يتم إدراك هذا  ةللمعرفة وم عطى التجربة الحسيّ 

الواقع عرب األشكال البديهية للمكان والزمان، وي فهم من خالل تطبيق مقوالت الفهم 

ت قّدم  عةة وما إىل ذلك. إذا كانت الطبيوالتبادليّ  ةاملختلفة البديهية كالسببيّة واالستمراريّ 

ن الذي ي ثمر معرفًة علميًة، فإّن هذا يعود  إىل أ  لالستكشاف التجريبي ها قابلة  نفسها عىل أنّ 

طلقاً لألمور كام هي يف ذاتها مستقلًة عن معرفت« الطبيعة» ا نالتي نستكشفها ليست نظاماً م 

ركّبة، و  دة، م  نظ م  من التجربة املنّسقة بدقة من خالل كونها موح  « هومةمف»بها بل إنّها عامل  م 

 بالتطابق مع السامت العامة إلدراكنا وفهمنا اإلنساين. عىل حد تعبري كانط:

لو  .نحن أنفسنا من يقوم بتعريف النظام واالطّراد يف املظاهر التي نسّميها الطبيعة

مل نكن أنفسنا ـ أو طبيعة عقلنا ـ قد وضعناها يف ذاك املوضع، الستحال العثور عليها 

 .2يف املظاهر

د لقطبني أساسيني ومتناسقني  ت ستمدُّ كل املعرفة العلمية بالواقع من اإلطار املوح 

نحرص  يوتقطن  فيهام، وهام املعلومات املدَركة بالتجربة الحسية، ومقوالت الفهم التي 

 دورها املتمثل مبنح العلم بالواقع يف جعل معلومات التجربة ذا معنى.

يتضمن العلم عاملني: األول هو املفهوم حيث يكون املوضوع بشكل  عام هو 

حالياً، اإلدراك الوحيد  الفكر )املقولة(، والثاين هو اإلدراك الذي ي قّدم من خالله...

كن للتفكر مبوضوع  ما بشكل  عام ـ من املمكن بالنسبة إلينا هو محسوس؛ بال تايل مي 

خالل املفهوم النقي للفهم ـ أن يغدو علامً بالنسبة لنا ما دام املفهوم متعلقاً مبواضيع 

حسية... وعليه، يكون  استنتاجنا هو التايل: مع إثار املقوالت للعلم باألشياء، إاّل أنه 

                                                        
. Ibid.B XVI  

2. Ibid.A 125. 
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كن تطبيقها إاّل فيام يتعلق باألمور ال ة تي ميكن أن تكون مواضيع خاضعة للتجربال مي 

 1املمكنة.

ى من خالل هذه اإلشارة الشديدة االختصار إىل املوقف املعريف العام لكانط، حتّ 

نه لبذور نقضه الالحق الّدعاء امليتافيزيقيا كن مالحظة تضمُّ نها للمعرفة التقليدية بتأمي مي 

تعبري، فإّن اعرتاضه سيكون بأّن الله الذي ي ّدعى كون  وجوده  العلمية بوجود الله. بأبسط

ً ليس معلومةً  وز عىل ذلك فهو يتجا لإلدراك الحيس، وبناءً  قابلةً  ثابت  رضورياً أو علميا

ل من خاللها فعالً إىل املعرفة العلمية ـ نطاق اإلثبات العلمي ألّن املقوالت التي نتوصّ 

 قابلةً  مةً تنظيَم ما ميكن أن يكون معلو  حديد وبشكل  حرصيٍّ كالسببية ـ تكون وظيفتها بالت

كن   لإلدراك الحيس أو هو كذلك فعالً. وعليه، مبا أّن م عطى التجربة الحسية  وحده هو ما مي 

صحيح  كسبب، فإّن إثبات وجود الله كالسبب األول للعامل بأجمعه ليس  وصفه بشكل  

 .2صحيحاً ألّن الله والعامل بأكمله ال ميكن أن يكونا موضوعني للتجربة الحسية

ي ، أ «املمي زة» ، ال ينبغي فهم املواضيع التقليدية يف امليتافيزيقيااستناداً إىل كانط

ة بها. ة العلميّ نستطيع امتالك املعرفة النظريّ  ، كوقائع وجودية«الله»و « الروح»و « العامل»

 عىل ها ال تنطبق  للعقل املحض ويعترب  أنّ  يطلق  عليها كانط تسمية األفكار املتعالية

ها للمواضيع املتعلقة بها، بل دور  فكريٍّ  ه ال ّنتلك أي إدراك  وأنّ  ةمعلومات التجربة الحسيّ 

قة لعمليات اإلدراك التجريبي ة  تنظيميّ  ببساطة  هو وظيفة    لفهم.ل تدعم الوحدة املنس 

دٌ  يوّحد  املفاهيم، كذلكيف املوضوع من خالل  كام أن الفهم يوّحد ما هو متعد 

املنطق ما هو متعدٌد يف املوضوع من خالل األفكار، واضعاً نوعاً من الوحدة الجامعية 

كهدف  ألنشطة الفهم والتي لوال ذلك كانت لتتعلق فقط بالوحدة التوزيعية. لذلك، أنا 

لك وظيف التكويني. حني ننظر إليها بتال تسمح أبداً بالت أعترب أّن األفكار املتعالية

الطريقة املغلوطة وأنها بالتايل تقوم بتزويد املفاهيم لبعض املواضيع، تكون مفاهيامً 

 3شبه منطقية وجدلية فحسب.

                                                        
1. Ibid, B 146- 148. 

. Ibid  II 664  

. Ibid, B 672  
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محض، وأنها  ل  بشك بشكل  صحيح، فإنها ت عترب مقياسيةً  أما حني ت فهم األفكار املتعالية 

تقوم ببساطة  بتأمني البنية األساسية اإلرشادية أو التصّور الثابت عن االتحاد املنطقي 

ط التحقيقات املستمرة إىل ما ال نهاية يف العلم الطبيعي لمة  أخرى، . بكالكامل الذي ي نشِّ

بة ق  وكأّن التعددية يف التجرإّن العقل يف بحثه عن الفهم العلمي ملعطى التجربة ينطل

التي ت ظهر و  ًة تّم التعبري عنها بشكل  غري محدد  منظومًة سببيّ  مثايلٍّ  قد ألّفت بشكل   الحسية

وتعتمد  عىل الوفرة الشاملة من الوضوح والكينونة. قامت  مهمٍّ  روحيٍّ ك« أنا»نفسها لـ 

التقليدية بتجسيد هذا التصّور املعياري فحسب من املعنى، واعتربت أن  امليتافيزيقيا

يف االهتامم العلمي، إاّل أنّها قد تغاضت عن  ة  حقيقيّ  مواضيعٌ العامل والروح والله هي 

الحقيقة التي ت فيد أن م عطى التجربة فقط هو ما ميكن أن يكون موضوعاً حقيقياً للمعرفة 

 العلمية، وأّن العامل والروح والله ال ميكن أن يكونوا أبداً معطيات عىل هذا النحو.

يدة املدى الّدعائه بأّن فكرة الله مخرتعِ العامل النتائج البع تام   عىل نحو   قّدر كانط

ة نقوم  من خاللها بالسعي وراء أعظم ة منطقيّ د اسرتاتيجيّ الحكيم وكيّل القدرة هي مجّر 

وهادف  ممكن  ملعرفتنا التجريبية. بالنتيجة، فإّن الرأي الذي قّدمه كانط رّصح  اتحاد  منهجيٍّ 

مى صورة  للمعرفة اإلنسانية ـ أي معرفة الله التي تّم اآلن أس بأّن ما تّم اعتباره إىل حدِّ 

. احتّج خطري ، وبالفعل وهم  د وهم  هي مجّر  - التأملية التوّصل إليها من خالل امليتافيزيقيا

كن أبداً من حيث  وحاّدة   نسان يف نزاعات  عقيمة  بأّن هذا التأّمل يورّط اإل  حول ما ال مي 

يكون موضوعاً للمعرفة الحقيقية، وأنّه قد قّوض بحثنا العلمي الحقيقي يف  املبدأ أن

القوانني الجوهرية للطبيعة وذلك من خالل امليل نحو وضع حلول املدد الغيبي الخادعة 

لطبيعة. ل ة املضنية املتواصلة املتمثِّلة يف االستكشاف التجريبيوالنهائية مكان املهمّ 

فإّن كانط ي قيّم التأمُّل امليتافيزيقي التقليدي حول وجود الله كمصدر  للحرية التي وعليه، 

مل املحدود. إنّه يف العا ةً تعزلنا عن هدفنا الحقيقي املتمثّل بإرساء أنفسنا بشكل  أكرث فعاليّ 

فة لمعر ة الرصفة باعتبارها مصادر م شكِّلة ليبتني عىل القبول غري الناقد لألفكار التنظيميّ 

 . وعليه، فإنّه ي فيضاملتعالية
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بهر  وخادع إىل اإلقناع وإىل معرفة  خيالية محضة، وبذلك إىل  من خالل وهم  م 

 .1تناقضات  ونزاعات  دامئة

وجود ل بتفصيل هذا املوقف الفلسفي العام الذي مينع  أي إثبات  ميتافيزيقيٍّ  يقوم كانط

لألدلة التقليدية عىل وجود الله. وفقاً لكانط، فإّن أي  الله وذلك من خالل تقديم نقد  محدد  

( 2؛ ( الدليل الوجودي1يستحق النظر هو أحد ثالثة أنواع  ممكنة من األدلة، وهي: دليل  

. يكمن  االختالف يف أنّه يتمُّ استخالص األول اإللهي-الفيزيايئ( الدليل 3؛ الدليل الكوين

من كل التجربة، والثاين يبتني عىل تجربة الوجود بشكل  عام، والثالث يرتكز  عىل الطابع 

 من هذه األدلة املمكنة واحدة   . يقوم  كانط بالبحث يف كلِّ ةاملميِّز لعامل التجربة الحسيّ 

 بدورها.

لبحث مفهوم الله للتوصل مبارشًة إىل  هو محاولة   أّن الدليل الوجودي يورشح  كانط

وجوده الفعيل. ي حكم  بوجود الله الذي ي عترب املوجود ذي الكامل الالمتناهي الذي ميلك 

 ةَ اصيّ يتضح أنه يتضمن خ ةً املوجود األكرث واقعيّ التأمل مبفهوم الله الحقيقة، ألنّه لدى  كّل 

الوجود متاماً كام ميتلك مفهوم املثلث خاصية امتالك الزوايا الثالث. بناًء عىل فكرة الله 

كننا االنتقال فوراً إىل إثبات وجوده الرضوري.  نفسها، مي 

ة جوانب. إحدى الطرق لتقدير هذا األمر هو ذا الدليل ناقص  من عدّ وفقاً لكانط، فإّن ه

 ةً املوجود األكرث واقعيّ »التفكري فيام إذا كان الطرح الذي يّدعي إثبات وجود الله ـ أي 

اً ضعيفاً إسهاب. إذا كان تحليلياً، فإّن الدعوى ال تعدو كونها أو تركيبيٌّ  ـ هو تحلييلٌّ « موجود  

ومن ثم يؤكّد هذا الوجود املفرتض فحسب. أما « املوجود األكرث واقعية»يفرتض وجود 

 فال ي عدُّ إنكار وجود املوجود األكرث واقعيةً  - إذا كان الطرح تركيبياً ـ وهو كذلك فعالً

ت ااملتصو ر تناقضاً، وذلك ألنّه يف االفرتاضات التحليلية فقط يكون من التناقض إثب

املوضوع وإنكار املحمول، أما االفرتاضات الرتكيبية فمن سامتها عدم تضمُّن مفهوم 

 املوضوع ملفهوم املحمول، وبالتايل ميكن إنكاره دون تناقض.

                                                        
1. Ibid, B 730. 
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بشكل  أسايس، فإّن خطأ الدليل يكمن  يف الدعوى الخاطئة التي ت فيد أّن الوجود هو 

دة   ة  إضافيّ  صفة   لهذا املفهوم.  حقيقيٍّ  كن أن يعمل كمحمول  ملفهومنا عن يشء مي   م حدِّ

شيئا ًما هو موجود، فإنّنا ال ن علن محموالً جديداً بل نقوم  حقيقة األمر هو أنه عندما نقول إنّ 

فقط بوضع املوضوع وكافة محموالته كيشء  يتطابق مع مفهومنا عنه. بناًء عىل ذلك، ال 

كننا التوّصل بشكل  مبارش   ل عن الله، مهام ق منا بتزيينها بدالالت الكام من خالل فكرتنا مي 

إىل أي نتيجة ترتبط بوجود يشء  يتطابق مع هذه الفكرة. عىل  - املطلق وغري املحدود

كننا أن نقول إّن مفهومنا حول كونأقىص تقدير يس ل واقعية الله هو املوجود األكرثً  ، مي 

تعارضاً بشكل  جيلٍّ مع الوجود الحقيقي. بالرغم من ذلك، يبقى السؤال حول إذا كان هذا  م 

وعليه، حني أعترب  أن كائناً ما هو الحقيقة »نفسه:  الكائن موجوداً فعالً أم ال. كام ي عرّب كانط

كننا معرفة الجواب 1«األسمى الخالية من أي عيب، يبقى السؤال إذا كان موجوداً أم ال . ال مي 

عىل هذا السؤال ألنّه ميكننا فقط إثبات وجود األشياء التي ميكن أن تكون معطيات 

 للتجربة، والله ليس من هذا الصنف.

واعداً أكرث من الدليل  إىل أنه من النظرة األوىل، يبدو الدليل الكوين ي شري كانط

ة الوجود أي تجرب - ةحقيقيّ  بل تجربةً  . نقطة انطالق الدليل الكوين ليست فكرةً الوجودي

املمكن، فهو يبحث تجربة املمكنات ليصل إىل وجود الله كالسبب الرضوري متاماً لكلِّ 

 و  أكرث من الدليل الوجودي فقط عىل نح ةً ممكن. أما بتقدير كانط، فإن هذه الحجة منطقيّ 

من املرحلتني األساسيتني للدليل الكوين  واحدة   سطحي. بالفحص الدقيق، يبدو أّن كل  

( تقديم حجة السببية للربهنة عىل 1ناقضة. هاتني املرحلتني هام:  تتضمن مغالطات

ي عترب  املوجود الواجب مطلقاً هو الله الذي ( تحديد كون2املوجود الواجب مطلقاً؛ 

 «.املوجود األكرث واقعية»

هو إساءة استعاملها ملبدأ السببية عرب تجاوز  االعرتاض األسايس عىل املرحلة األوىل

ليدّل  ةاستخدامه الصحيح، وذلك لتطبيقه عىل عامل املمكنات الخاضعة للتجربة الحسيّ 

                                                        
1. Ibid, B 628. 
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نظام املمكنات. ينشأ سوء  تعايل لكلِّ عىل وجود واجب الوجود بوصفه السبب امل

. بكلمة  إىل تكويني استخدام السببية هذا من التحول غري املربر ملبدأ تفكري  تنظيميٍّ 

التي ينبغي استكشاف نطاق املمكنات دوماً بالتطابق معها،  - أخرى، فإّن الحاجة املنطقية

تتحول  - لهذا الحقل لن تكون أبداً من معطيات التجربة ة  رضوريّ  ة  وكأننا يف بحث  عن أرضيّ 

 إىل تأكيد  عىل الوجود املوضوعي املستقل لهذا التصور اإلرشادي.

ولكن حتى لو تقبّل املرء الدعوى التي تنطلق من تجربة املمكنات إىل إثبات واجب 

د  ب واج كونالوجود، سوف تواجهه املصاعب يف املرحلة الثانية من الدليل التي تحدِّ

. من الدعوى الوجودية مخفية   أّن هذه الخطوة ت عيد تقديم ن سخة   الوجود هو الله. ي قّدر كانط

من خالل السعي إىل البّت يف الفكرة غري القابلة للتحديد من قبل التجربة واملتمثّلة بكائن  

طلقاً، يلتمس  الدليل  فهوم كامل املفهوم البديهي للموجود األكرث واقعيةً  الكوينواجب  م 

الوحيد الذي ميكنه التعبري بشكل  واف  عن مقصد هذه الفكرة، إاّل أن هذا األمر يساوي 

طلقاً من خالل مفهوم املوجود األكرث واقعية  ،الجزم بأنه ميكن استنتاج واجب الوجود م 

وهذا بالذات هو مفاد الدعوى الوجودية. قام كانط بعرض هذا النقد النهايئ للدليل الكوين 

 كالتايل: ة  بطريقة  منطقيّ 

طلقاً هو أكرث الكائنات واقعية»إذا كان افتاض أّن  صحيحاً  «كل موجود  واجب  م 

ينبغي أن يكون قابالً للتحول كجميع (، ف)وهذا هو صلب  دعوى الدليل الكوين

األحكام املثِبتة، وعىل األقل بالصدفة. وعليه، يستتبع ذلك أن تكون بعض املوجودات 

طلقاً كذلك، إاّل أنه ال يختلف أحد املوجودات األكرث  ةً األكرث واقعيّ  كائنات  واجبة م 

املفهوم يصح   واقعيًة عن اآلخر بأي نحو، وما ينسحب  عىل بعض ما يندرج تحت هذا

عىل الجميع كذلك. إذاً يف هذه الحالة، ميكنني أن أعكس الفرضية بطريقة بسيطة، 

أكرث واقعيًة هو واجب الوجود.  موجود   وليس فقط عىل نحو الصدفة، وأن أقول إّن كلَّ 

ولكن مبا أنّه يتم تحديد هذا االفتاض من مفاهيمه البديهية وحدها، فعىل املفهوم 

ود األكرث واقعيًة أن يحمل معه الوجوب املطلق لذلك الكائن: وهذا املحض للموج
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ورفض الدليل الكوين االعتاف به بالرغم من أن  بالضبط ما أكّد عليه الدليل الوجودي

 1.نتائج األخري تعتمد  عليه فعالً بطريقة  خفيّة

التعامل  أنه ينبغي ـ اإللهي، يرى كانطيف الختام، لدى االنتقال إىل الدليل الفيزيايئ 

مع هذا الدليل باحرتام ويعرتف  أنّه ي قوي االميان بالله عىل مستوى املنطق السليم. بالرغم 

قنعاً فكرياً أكرث  من ذلك، يرصُّ أن هذا الدليل عىل مستوى النقاش النقدي الفلسفي ليس م 

 عرّضنا لهام. يصف  كانط الدليل الفيزيايئ ـ اإللهي عىلمن الدليلني السابقني الل َذين قد ت

أنه دليل  يبحث يف النظام والهدفية والجامل الكامنني بشكل  عرض يف األشياء املوجودة 

يف عامل تجربتنا، واصالً إياها مبصدرها املطلق املتمثل بعلة  عالِمة ت عترب الكائن ذي 

من الصحة يف الربهنة القياسية املنطلقة من أّن الكامل األسمى. يعرتف  كانط بوجود نوع  

عملياتها و  املصنوعات كالبيوت والساعات تشري  إىل علّة  عاقلة، فكذلك نتاجات الطبيعة

 هاملتناسقة ت شري إىل علة  عاقلة، لكنّه يّدعي بأنّه حتى لو قبلنا بهذا النوع من التفكري فإنّ 

عاقل  محدود لهيئة العامل، وهو محدود بقابلية  مهندس  ت وجود سوف يسمح  لنا فقط بإثبا

تكيُّف املادة التي يعمل بها. ال ي ثبت هذا لزوم أن يكون املهندس اإللهي كائناً متعايل 

املادة وهيئة العامل أيضاً. من خالل إيصالنا إىل نقطة اإلعجاب بالعظمة  خالقالكامل وهو 

 وليس إىل إثبات الخالق - تي ميتلكها م كّون العاملوالحكمة والقوة غري املحدودة ال

األعىل ذي القدرة املطلقة ـ فإن املنهج الفيزيايئ اإللهي يفشل  يف إحراز الواقع اإللهي 

 الذي ميكنه تشكيل أساس اإللهيات والدين.

يل م  الدلمن أجل سّد هذه الفجوة الفاصلة بني املهندس املحدود والخالق األعىل، يقو 

الدليل  دة ويلجأ إىلالفيزيايئ ـ اإللهي بالتخيل عن جميع االعتبارات التجريبية املحدّ 

امل، النظام الهادف للع بإمكان. بكلمة  أخرى، يستعني  الدليل الفيزيايئ ـ اإللهي الكوين

 اإلطالق. يف ومن خالل هذا اإلمكان وحده ينطلق إلثبات وجود واجب الوجود عىل

ليا  طلقاً هو الله الذي ي عترب حقيقة ع  د يف النهاية أّن واجب الوجود م  الدليل الكوين، ي حد 

اآلن، لقد رأينا كيف أنه بالنسبة لكانط، تعتمد هذه املرحلة النهائية  تاّمة اإلحاطة. إىل حدِّ 

                                                        
1. Ibid, B 636. 
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 اإللهي - ، وعليه ينهار الدليل الفيزيايئمن الدليل الكوين عىل الرجوع إىل الدليل الوجودي

عىل الدليل الكوين الذي بدوره ينهار عىل الدليل الوجودي الذي هو بنفسه واضح البطالن. 

 من الرباهني فقط، فقد ظهرت استحالة ممكنة   أنّه مع وجود ثالثة أنواع   بالتايل، ي قّدر كانط

 لتأمني الدليل النظري عىل وجود الله أسوًة بامليتافيزيقيا التقليدية. أي محاولة  

 ألدلة وجود الله بشكل  عميق  عىل الفكر الذي تاله وساهم بشكل  مهمٍّ  لقد أثّر نقد  كانط

لباً من واسع، وغا ي عرتف  عىل نطاق  يف تشكيل اإللحاد الفلسفي املعارص. حتى اليوم، 

دون نقد، أّن كانط قد دّمر بشكل  حاسم  إمكانية الدليل املنطقي عىل وجود الله باملعنى 

املصطلح التقليدي. يف خضّم هذا البحث، سوف نشري يف مناسبات  عّدة إىل هذه الناحية 

ّور علق مبسألة الله وتطمن فكر كانط. بالرغم من ذلك، فإن مساهمة كانط الفكرية فيام يت

ل إىل تقييم  حكيم  ألهميتها البعيدة اإللحاد ال تقترص  عىل هذا املحور. من أجل التوصّ 

مل يعترب كانط نفسه بأّن متام موقفه الفلسفي  املدى، من املهم أن نفهم ملاذا ومن أي ناحية  

د من اإلميان هو إلحادي، بل عىل العكس من ذلك هو دفاع  عن إمكانية وجود نوع  مح د 

 الديني.

برصاحة  من االنتقال إىل استنتاجات   بعد نقضه ألدلة وجود الله مبارشة، ي حّذرنا كانط

إلحادية، ويشري  إىل أّن نفس األسس التي متنع  اإلثبات امليتافيزيقي لوجود الله كذلك 

ينطبق عىل اآلخر، وإذا مل ة جميع األدلة املعارضة. ما ينطبق  عىل األول متنع صالحيّ 

لنهائية أعىل بصفته العلّة ا حول وجود كائن   صحيح   نتمّكن خارج التجربة من التدبّر بشكل  

يشء، فعىل نفس املنوال ال ميكننا التدبّر خارج التجربة بعدم وجود هذا الكائن  لكلِّ 

 األعىل.

 ت النظري ليس فاقداً بتاممه للقيمة فيامأّن نتاج علم اإللهيا عالوةً عىل ذلك، يرى كانط

يتعلق مبعرفتنا بالله. إذا كان هناك ما يدفعنا من خالل طرق  أخرى غري علم اإللهيات 

النظري إىل إثبات وجود الكائن األعىل، فإن تأمالت اإللهيات النظرية حول فكرة الله سوف 

وجود  لكائن. يف النتيجة، يدعم  كانطللغاية يف تنقية وإغناء فهمنا لهذا ا مفيدةً تؤدي وظيفةً 
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دالً من ب ة  ليّ أوّ  ة  ودينيّ  ة  لإللهيات النظرية من خالل اعتبارها صقالً لقناعة  أخالقيّ  دور  محّدد  

 لهكذا قناعة. كونها قاعدةً 

صّور توعليه، بينام يبقى الكائن األعىل يف التوظيف النظري البحت للمنطق مجرد 

وهو مفهوم  ي كّمل كل املعرفة اإلنسانية وي تّوجها. ال  دون خلل   تصّوٌر مثايل  ، إاّل أنه مثايل

كن فعالً برهنة الواقع املوضوعي لهذا التصّور ولكن ال ميكن إثبات بطالنه من خالل  مي 

بتاليف هذا القصور، ست ثبت  املنطق النظري البحت. إذا و جدت إلهيات أخالقية تقوم  

 أنه ال غنى عنها يف تحديد - فحسب إشكال   التي كانت قبل هذا محل   - اإللهيات الغيبيّة

مفهوم هذا الكائن األعىل ويف الفحص املستمر للمنطق الذي كثرياً ما خ دع من قبل الحس 

 1وغالباً ال يكون متوامئاً مع أفكاره الخاصة.

من نظرة  إلهية ت فيد  أن هدف نقده ألدلة وجود  لة لفكر كانطإحدى التحليالت املعتد 

الله ليس من أجل ترسيخ اإلنكار النظري التام لوجود الله، بل لتمهيد الطريق إلثبات  أكرث 

)ولو اعتباطياً نوعاً ما، « املعرفة». إذاً، من خالل قرص كانط ملعنى 2عىل وجود الله أصالةً 

بعيد( عىل الفهم العلمي لألشياء الظاهرية وقوانينها، وبإنكاره إلمكانية  دٍّ وحرصياً إىل ح

امتالكنا للمعرفة النظرية بوجود الله، كان كانط ي نكر فحسب إمكانية معرفة الله بنفس 

 الطريقة التي ن درك من خاللها أي يشء  مادي. مبا أن الله ليس جزءاً من العامل املادي بأيِّ 

كن عىل نحو  أدق إثبات كونه موضوعاً للمعرفة النظرية. إذا أردنا  شكل   من األشكال، فال مي 

إثباته، فلن يكون ذلك من خالل بيئة املعرفة العلمية بل من خالل نوع من اإلثبات الذي 

 يتجاوز املعرفة العلمية وميكن إطالق اسم اإلميان املنطقي عليه بسبب افتقارنا ملصطلح  

العقل  نقد»مسألة الله يف مقدمة الطبعة الثانية من إىل  ، حني يشري كانطأفضل. وعليه

 ، ي الحظ  أنه:«املحض

 .3بالتايل، لقد وجدت  أنه من الرضوري إنكار العلم من أجل فتح املجال لإلميان

                                                        
1. Kant, op.cit, B 669. 

2. W.Luijpen, Phenomology and Atheism, Pittsburgh, 1964, pp.44- 48. 

3. Kant, op, cit., B XXX. 
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ناسباً للطابع الكاسح بعيداً عن النقاش حول ما إذا كان هذا التحليل املع تِدل م 

لألدلة، فلننظر بأيِّ معنًى يوجد مكان يف فكره لإلثبات الراسخ  واملتصلِّب لنقض كانط

لوجود الله عرب اإلميان املنطقي. مبا أنه ال وجود لهذا اإلثبات يف بيان كانط للمنطق 

تعلّقاألصيل للمعرفة النظرية، ينبغي إذاً، من أجل الحفاظ علي اً ه بأّي وسيلة، أن يكون م 

. من هنا ومن خالل التأمل يف التوظيف األخالقي للمنطق، يتوّصل مبنطق املعرفة العملية

سل م    .1يف األخالق أو الزم   كانط إىل إثبات وجود الله وي ثبت ذلك كأمر  م 

يف األخالق، فإنّه ال يعني  عن الله كأمر  مسلّم   من املهم أن نفهم أنه حينام يتكلم كانط

عىل اإلطالق أّن اإلميان بالله هو القاعدة أو املبدأ املحّفز يف األخالق. بالفعل، وكام ذ كر 

سابقاً، فإّن أحد السامت الحاسمة ملساهمة كانط يف األنسنة الحديثة للحرية هو إرصاره 

 إىل أنّه:عىل استقاللية األخالق. ي شري كانط 

ما دامت األخالق ترتكز  عىل مفهوم اإلنسان الفاعل الحر الذي يقوم فقط بسبب 

حريته بربط نفسه من خالل منطقه بالقوانني غري املرشوطة، فهي ليست بحاجة إىل 

ه غري القانون نفس فكرة وجود كائن إله فوق اإلنسان ليك ي درك وظيفته، وال إىل دافع  

قل، إّن االرتهان لهذه الحاجة هو خطأ اإلنسان نفسه؛ وإذا كان لي نجز وظيفته. عىل األ 

كذلك ال ميكن التخلص من هذه الحاجة عرب أي يشء خارج عن ذاته ألن أي أمر  ال 

من األنحاء أن يعّوض عن النقص  ينشأ من داخله ومن حريته ال ميكنه عىل أي نحو  

الدين عىل اإلطالق )سواء كان يف أخالقه. لهذا، فإن األخالق بنفسها ال تحتاج إىل 

كالقدرة )عىل الترصف((؛  كاإلرادة، أو عىل نحو  شخصي  ذلك عىل نحو  موضوعيي 

كتفياً ذاتاً  وبفضل العقل العميل  .2 املحض يكون املنطق م 

ليس كمبدأ األخالق بل كورشط  للتحقق  ي فرتض وجود الله يف سياق العقل العميل

. القانون األخالقي الذي يفرضه اإلنسان عىل نفسه انطالقاً املطلوب ملتطلباته املنطقية

. من الخري األعىلمن عقله العميل يوّجهه نحو السعي وراء موضوع غري مورشوط، وهو 

                                                        
1. Ctitique of Pure Reason, B 832-B 837; Critique of Practical Reason, ed.and trans.T Abbott, 6th ed., 

London, 1909 ,pp.202-209; Religion within the Limits of Reason Alone,ed.and trans.T.Greene and 

H.Hudson, Harper Torchbooks, New York, 1960. 

2. Religion…, p.3. 



212  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

عّقداً. أوالً، إنّه يتضّمن الورشط األعىل غري املقي د لكلِّ خالل التأمل، يبدو هذا املو   ضوع م 

 الخري األعىلاملطيعة أو الفضيلة. ولكن زيادًة عىل رشط  أي اإلرادة - ةاألفعال األخالقيّ 

الرضوري ولكن غري الوايف، يوجد عنرص  آخر وهو التمتع بالسعادة بشكل  متناسب مع 

ثبات وجود الله الزم  من أجل جعل الرابط الرضوري بني هذين العنرصين الفضيلة. إّن إ 

 املكّونني للخري األعىل ممكناً ومن أجل ضامنه. فلننظر إىل السبب وراء هذا األمر.

بالرغم من أن السعي نحو السعادة ال ميكن أن يكون معيار العمل األخالقي، إاّل أّن 

ا. ني الترصف بطريقة  تستأهل  السعادة أو تستحقهيع أو مستقيم   الترصف بشكل  أخالقيٍّ 

كن أليِّ   م  منطقيٍّ تقيي بإمكان من يترصف بهذه الطريقة أن يأمل بالسعادة ويتوقّعها، وال مي 

إّن الحاجة إىل السعادة واستحقاقها »عاّم ينبغي أن تكون األمور عليه أن ي قرر خالف ذلك. 

 يةاملثال ـ ال ميكن أن يكون متوافقاً مع اإلرادةـ ولكن يف نفس الوقت عدم املساهمة بها 

نه أو الرضورة العملية التي تفيد أ  إن الرتابط النهايئ لهذه الحاجة املنطقية 1«للكائن العاقل.

يجب عىل الفضيلة إنتاج السعادة ـ وبالتايل تحقيق الخري التام أو املثايل الذي يدفعنا 

 القانون األخالقي إىل ترويجه ـ يستلزم  وجود الله. تعتمد  السعادة عىل تناغم مسار الطبيعة

دة اإلنسانية ال ميكنها فرض مسار الحوادث الطبيعية، مع رغبة اإلنسان وإرادته. مبا أن اإلرا

فإنه ميكن تأمني الرابطة الرضورية بني الفضيلة والسعادة فقط من خالل االلتجاء إىل كائن  

كنه وحده ضامن التحقق النهايئ لحالة  تكون  السعادة فيها متناسبة بالدقة مع  م طلق مي 

 علينا وبالتايل هو وظيفة  « الخري األعىل»ترويج  الفضيلة. بكلمة  أخرى، مبا أننا ن درك أنّ 

افرتاض إمكانية ذلك، ومبا أنّه ممكن  فقط بورشط وجود الله، فإنه من الرضورة األخالقية 

 .2إثبات وجود الله

يقي، بل زالتناقض امليتافي فروم  حّل وجود الله ليس كحقيقة  نظرية   وعليه، ي ثبت كانط

فروم  حّل النزاع الحيوي وعدم التناسب بني السعادة العملية والوفاء  ة  كحقيقة  وجوديّ 

ملتطلبات الوظيفة لدى اإلنسان املتحيّل باألخالق. مبا أّن الحياة املحكومة بتبجيل قداسة 

                                                        
1. Critique of Practical Reason ,p.206. 

2. Ibid, pp.221- 222. 
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عىل مستوى الحدوث السعادة املتناسبة  حتميٍّ  السلوك الصالح ال ت رافقها عىل نحو  

ة مع هكذا حياة فاضلة، فإن اإلنسان يف استجابته للطلب املنطقي لألمل ي ثبت وامل ستََحق 

كنه يف الوقت املالئم إحداَث توافق  تام  بني الفضيلة والسعادة.  وجود إله  م طلق مي 

من خالل االعتاف بأّن القانون األخالقي النقي ي لزم كلَّ إنسان بشكل  صلب عىل 

كن لإل  نحو األمر )وليس وفق نسان الصالح أن يقول: أنا أشاء وجود مبدأ االحتياط(، مي 

إله ليك يكون وجودي يف هذا العامل أيضاً وجوداً خارجاً عن سلسلة العلل املادية، 

 .1من الفهم، ويف النهاية ليك تكون مّدة وجودي أبدية ويف عامل  نقيي 

لوجود الله من خالل  كانطيظهر  الطابع املتجاوز للتأمل والوجودي قطعاً إلثبات 

إرصاره أنه من غري املناسب فرض ّنط الخطاب املوضوعي عىل ترصيح  ثابت إميانياً. 

 يف ل  ملموس  األخري شخيص يف األساس ألنني أستمد اعتقادي اإلمياين من خالل تأمّ 

 البعد األخالقي لذاتيتي الخاصة. وعليه يالحظ كانط أّن:

للشعور ) ناً منطقياً بل أخالقياً؛ ومبا أنه يستند  عىل أسس ذاتيةإمياين ليس يقي

متأكٌد  أنا»بل « أخالقياً اإلله هو مؤكّد  وجود: »األخالقي( ال ينبغي حتى أن أقول

. بكلمة  أخرى، فإن اإلميان بالله والعامل اآلخر متشابٌك مع شعوري األخالقي «أخالقياً 

يعّرضني لخرسان األخري، وكذلك ليس هناك سبب  كبري  طر  إىل درجة عدم وجود خ

 .2 كبري للتخّوف من إمكانية سلب األول منّي أبداً 

 كان له نتائج مهمة وبعيدة إلثبات وجود الله ضمن سياق العقل العميل كانط إن حرص

املدى يف نقاشه حول الدين، وهذا ما علينا التطرق إليه اآلن بشكل  وجيز. املؤل ف 

(. إن 1793) «دالدين يف حدود العقل املجّر »األسايس التي تتجىل فيه فلسفته الدينية هو 

إىل اعتقاده األسايس بأّن النقد الفلسفي للعلم واألخالق  ة  واضح العنوان نفسه هو إشارة  

أمالته والحكم عليه. أثبتت ت دينيٍّ  هو املعيار التام الذي ينبغي عىل ضوئه تنظيم أي اّدعاء  

نظرية يف ال حول متطلبات العقل العميل ـ والتي مّكنته من تجاوز أوهام اإللهيات الطبيعية

                                                        
1. Ibid, p.241. 

2. Critique of Pure Reason ,B 857. 
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وجهها إلحراز إثبات لله ـ أنها سيف  ذو حّدين ألنها تقوده إىل إنكار فكرة الوحي الخارق ت

 .1للطبيعة وإىل جعل الدين املسيحي أدىن من الفلسفة األخالقية

نية للقوانني الكو  عقالنيةال عىل أن األخالق تنشأ فقط من إطاعة اإلرادة إّن إرصار كانط

، وتصميمه عىل عدم املساومة بهذا التتويج املجيد لإلنسان ـ أي استقالله املفروضة ذاتياً 

األخالقي ـ هو ما يصبغ  كامل موقفه بالنسبة للدين. يعرتف  كانط بأّن األخالق تقودنا حتامً 

 الدين  هو اإلقرار بأّن جميع التكاليف هي أوامر  إىل الدين وإىل إثبات الله املورّشع األعىل. 

ين كليهام االحتجاج بأنه يتحتّم عيّل أن أعرف ، ولكنّ ة  إلهيّ  ه من االنحراف عن اإلنسان والدِّ

نزّل مؤل ف  مسبقاً األمر اإللهي ليك أدرك أنه تكليفي، أو أن أفرتض إمكانية وجود دين م 

للبورش اكتشافه بأنفسهم من خالل استخدام  عىل نحو يتضمن أكرث مام ميكن أو ينبغي

شّكل للعقل العميل لإلنسان ت   . بالنسبة لكانط، فإّن املتطلبات املنطقية2عقولهم فحسب

 ة.الخرافة والوثني املقياس األسايس والحرصي للدين الحقيقي والحصن الوحيد ضدّ 

ستهجن بأي  طريقة أن نقول إّن كل مع أنه يبدو بالفعل خطرياً، إاّل أنه ليس من امل

إنسان يخلق إلهاً لنفسه بل وأّن عليه خلق هكذا إله  وفق املفاهيم األخالقية...ليك 

 .3ميّجد فيه الواحد الذي خلقه

ً أن يتخذ  ال ي تصّور الله فقط من خالل املفاهيم األخالقية بل ينبغي عىل الدين أيضا

 شكالً أخالقياً عملياً.

د الصحيح ال يتألف من يشء غري األحكام، أي تلك املبادئ العملية الدين الوحي

التي ميكننا االطالع عىل رضورتها غري املرشوطة والتي بالتايل ن دركها كام تتجىل من 

 .4 خالل عقلنا )وليس تجريبياً(

جيدة.  ة  يّ أخالق إّن اإلجالل الحقيقي لله املورشع األعىل يتشّكل  ببساطة عرب عيش حياة  

ً أن ن نّمي الشعور بوجود الله وقداسته، ولكن ينبغي أن يتحقق هذا يف سياق ين بغي طبعا

                                                        
1. Op.cit, p.226. 

2. Cf.Religion ,…pp.142- 144. 

3. Ibid, p.157. 

4. Ibid, p.156. 
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 :السلوك األخالقي وليس يف العزلة. وعليه، ي الحظ كانط

لوك عىل س زائد   أعترب  أّن االفتاض التايل هو مبدأٌ ال يتطلب الربهان: إن أي يشء  

ه يستطيع فعله ليكون مرضياً لدى الله، فهو مجرد وهم الحياة الخرّي، ويتخيل اإلنسان أن

 .1وخدمة مزيّفة لله دينيي 

واألخالقية إىل الّدين بإقناعه بأّن الّدين بأشكاله العقائدية  املنطقية قامت نظرة كانط

التقليدية هو نوع  من العزلة والخداع للذات. بالرغم من أنه كان فعالً يعّد نفسه مسيحياً، إاّل 

أي  - تحليله للمسيحية هو عىل نحو  اعترب فيه أن املسيح هو معلّم دين  أخالقي بحت أنّ 

ميع املامرسات الدينية ج. رفَض كانط العبادة والصالة و 2املحض دين العقل العميل

ا هاملوّجهة حرصاً نحو خدمة الله بوصفها مجرد زخارف لإلميان التعويذي، وكان يرى أنّ 

ً ـ ولكنها أصيلة   ي ـ لهذا السلوك الدنيو  متيل نحو استبدال االحتياجات األكرث تطلّبا

. يف تقديره، إّن ما يثري االعرتاض أكرث 3خرويّة املراوغة عن الصالحاألخالقي باألوهام األ 

بأّن اإلميان بالوحي الخارق للطبيعة هو بنفسه مصدر  للتعليل.  من ذلك هو وجود أي إشارة  

كن لهذا األمر إاّل أن ي عرّب عن االعتزال الجبان لالستقاللية الشخصية الذاتية وللسالمة  ال مي 

 العقلية للمرء.

املقّدس لنا ـ واالعتاف به  كام يرويه التاريخ - اإلميان بهكذا وحي ّن فكرة كونإ

)سواًء كان ذلك باطنياً أو خارجياً( هي بحد ذاتها أسباب نقوم من خاللها بجعل أنفسنا 

اٌر بوصفه إقر -مرضيّني لدى الله، سيكون وهامً دينياً خطرياً. السبب هو أّن هذا اإلميان 

باطني لقناعته الراسخة ـ هو يف الحقيقة فعل مدفوٌع بالخوف من أن يقوم اإلنسان 

املستقيم بالقبول بأي رشط  آخر قبل هذا؛ ألنّه فيام يتعلق بكل الخدمات الواجبة 

نجزاً ألمر زائد فحسب، بينام هنا لدى  نسان عىل أكرث تقديراألخرى سيكون  اإل  م 

 4بحقيقته، سيلحق الرضر بضمريه. اإلعالن عن يش  هو غري مقتنع  

ه. ها تتمحور حول اإلنسان وليس اللالدينية بشكل  مالئم عىل أنّ  و صفت فلسفة كانط

                                                        
1. Ibid, p.158. 

2. Cf.Ibid, pp.145- 151. 

3. Cf.Ibid, pp.179- 190. 

4. Ibid, p.159. 
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سبها إليه تن بالرغم من أنه قد حافظ عىل إثبات وجود الله املمتلك ملعظم الخصائص التي

ة، إاّل أّن كامل سياق هذا اإلثبات قد تغرّي بشكل  عميق. ال يخدم  ة الطبيعيّ ات التقليديّ اإللهيّ 

هذا اإلثبات الفهم األفضل للوحي اإللهي أو حتى الفهم النهايئ ملعنى اإلنسان وقيمته 

. بدالً من ذلك، بدأ امليل الديكاريت نحو املتعالية املفّصالن عىل ضوء قاعدته اإلميانية

بالظهور يف منطقه املتأصل الذايت. إّن منظور كانط  الذاتية واملائل باتجاه العقل العميل

 ء  يش األسايس وغري القابل لالختزال والذي ي قّدم السياق املحيط الذي ينبغي تنظيم كّل 

لعقل العميل املحض لإلنسان. إّن هذه االستقاللية أو القدرة عىل ضمنه، هو استقالل  ا

مع القانون املنبعث من العقل العميل نفسه هي الحقيقة  متطابقة   ة  ت  أخالقيّ اإنشاء قرار 

هو  آخر. إّن اإلثبات الديني لوجود الله يشء   ة التي تنبغي أن تحكم تقييمنا لكلِّ األساسيّ 

نطاق هذا  عىل ة  عقل العميل املحض، ولكن ينبغي السيطرة بقوّ ملتطلبات ال فعالً رضوريٌّ 

اإلثبات ضمن حدود هذه املتطلبات، وذلك تحت طائلة إلحاق الرضر باستقاللنا 

ار عىل املس وغريه مام ذكرناه تأثري  كبري   طاألخالقي. لقد كان لهذا الجانب من فكر كان

عام، وعىل تطّور اإللحاد املعارص بشكل  خاص. فلنذكر  الالحق لفلسفة الدين بشكل  

 بعض السامت األكرث تأثرياً لكامل نظرته.

يّدعي  «نقد العقل املحض»بتطويره يف  بالرغم من أّن املوقف املعريف الذي قام كانط

 باألخص إذا تناولناه بشكل  منفصل  –اً، إاّل أّن هذا املوقفأّن وجود الله يبقى سؤاالً مفتوح

لة. إن إرصاره الجازم بعدم  -عن مؤلفات كانط األخرى  يالئم بسهولة  نظرًة إلحاديًة متأصِّ

ملادية، ا إمكانية الوصول إىل املعرفة العلمية بوجود الله من خالل مناهج العلوم الطبيعية

حني ننظر إليه عىل ضوء التأكيد اإلضايف عىل أّن  رضراً من الناحية الفلسفية أقّل يبدو 

بالوجود املوضوعي هي تلك التي يؤّمنها العلم املادي. إذا مل  الوحيدةاملعرفة العلمية 

كن معرفة الله من خالل األسلوب الذي ي تيح العلم الطبيعي ة الوضعي من خالله معرف مي 

، عالًف اليشءمعرفة األشياء، وإذا كان هذا األخري هو الطريقة الوحيدة التي ميكن من خاللها 

ولوية يعطي األ  كانط والذيفإّن املوقف الفلسفي الالحق املعرتف بكونه م خالفاً ملوقف 

هذه  ه. من خاللإلثبات وجود الل املطلقة لهكذا اعتبارات نظرية، لن يكون لديه أي سبب  
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ة كانط حول املعرفة أنّها مصدر  خصب  من الطريقة وكام سوف نرى، فقد أثبتت نظريّ 

 والوضعية اإللحاديني. اإللهام بالنسبة ألشكال  مختلفة من مذهبي الطبيعة

تقاد ألدلة وجود الله. تّم االع لقد تعّززت هذه النتيجة من خالل التأثري البارز لنقد كانط

أن هذا النقد ي شّكل كلمة كانط األخرية حول مسألة وجود الله. كذلك،  واسع   عىل نطاق  

اِعت قد أن هذا النقد قد أرّض بجميع األشكال املمكنة من األدلة عىل وجود الله، وأّن 

 فةة بكانط. وعليه، كام يالحظ أحد الفالسخاصّ ال ة املعرفةحتى عن نظريّ  ته مستقلة  صالحيّ 

 بشكل  صحيح: املعارصين

يف الواقع، إنه ليس من الشائع جداً للفالسفة العلامنيني اليوم أن ي قّدموا أسباباً 

لكانط عىل لعدم النظر يف براهني وجود الله. لعّل سبب هذا األمر هو ن ْسب  الفضل 

 .1أنّه قد فعل ذلك مرًة ولألبد

ة دلّ األ  جاه نحو تحليل كلِّ مثّل األثر الرتاكمي النفيس لهذه املزاعم املشبوهة االتّ 

، وإبعاد االهتامم عن موضوع إثبات وجود الله ة عىل وجود الله نسبًة إىل كانطالتقليديّ 

 باعتبار ذلك مورشوعاً ميؤوساً منه باألساس.

والعملية مبقاربة  نظرية   لالعتبارات الوجودية استبدال كانط أخرى، فإنّ  من ناحية  

املحاوالت املتعددة للتخيل عن تصّور االنفصال  عن الله قد حّفز بطرق  مختلفة   ة  موضوعيّ 

فّكري  العلمي يف هذا الحقل أو تجاوزه. ميكن استكشاف هذا األثر بشكل  أقل يف كتابات م 

أواخر القرن الثامن عورش وأوائل القرن التاسع عورش من أمثال شاليرماخر
2

، جاكويب
3
 ،

ِشيلنغ
4

، وحتى هيغل
5
لهية بالحقيقة اإل ابه. إّن التأكيد عىل وجود إدراك  شبه حديسٍّ يف شب 

بإلحاق الرضر  - سهل  للغاية يف هذه املؤلفات قد اتّجه يف النهاية ـ وذلك عرب اّدعاء  

                                                        
1. A.Kenney, The Five Ways: St Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence ,London, 1969, p3. 

2. Schleiermacher 

3. Jacobi 

4. Schelling 

5. Hegel 
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 وإبطال املعنى الكامن يف أي إثبات لوجود الله.

ملية املعضلة العتجدر  اإلشارة إىل أّن املؤلفني قد نظروا من زوايا م ختلفة للغاية إىل 

ه لوجود الله. إثبات الكامنة يف التفاوت الحي بني الفضيلة والسعادة التي بنى عليها كانط

عىل سبيل املثال، حتى املفّكرين املختلفني كامركس
1
أي لجوء   ة  قد رفضوا بشدّ  وكامو 

ري غ ذا اللجوء هو هروب  إىل الله لحّل ظاهرة البؤس اإلنساين غري املستََحق، باعتبار أّن ه

أو فّعال. بطريقة  مامثلة، وكام سوف نرى حالياً بشكل  أكرث تفصيالً، فإن نظرة كانط  جدير  

بهم  « اإلميان منطقيـ ب»املتمثلة  في عىل النقاش الفلس بوجود الله قد كان لها تأثري  م 

دة من  الالحق. وعليه، بالرغم من أّن هذه النظرة تتمتع ببعض االستحسان يف ّناذج م حد 

ها يف ّناذج أخرى كتلك املنتمية إىل سارتر، إاّل أنّ ةالفلسفة الوجوديّ 
2
وجينسون 

3
تتحول  

 دم وجود الله.إىل ع« منطقي إميان»من 

هي تلك التي سبق وأرشنا إليها، أي طابعه الدنيوي  السمة األهم يف فكر كانط لعل  

التمركز قطعاً. يف إلهامه األسايس، مييل  نحو َحرف البحث عن مصدر املعنى  وبورشيُّ 

ن ذلك نحو والقيمة بعيداً عن الخطة املنظّمة واملقّدرة إلهياً لألمور، وتوجيهها بدالً م

 املوارد املنتِجة للذاتية اإلنسانية. إّن األبعاد الواضحة واألخالقية للعامل كام يصفها كانط

ت شبه انبعاث الروح اإلنسانية أكرث من املشاركة يف الكامل اإللهي. عالوًة عىل ذلك، فإّن 

مل عاضمن ال الدور األسايس للمسعى النظري والعميل هو تثبيتنا بشكل أكرث أصالةً 

املحدود بدالً من جعلنا عرضًة للتفكُّر يف األمور اإللهية وتقليدها. مل يعد يشري  التعايل 

إىل الكامل الالنهايئ الذي يكون الله مبقتضاه متاماً فوق العامل الذي خلَقه،  بشكل  أسايسٍّ 

ية املجردة وقائعال نحنبل أصبح يشري  إىل املوارد الباطنية لذاتيتنا والتي من خاللها نتجاوز 

وأخالقي. بالرغم من أّن هذه النظرة تفتح  املجال إلثبات  للتجربة ونحّولها إىل كون  منظّم  

                                                        

1. Marx 

2. Sartre 

3. Jeanson 
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وجود الله، إاّل أنها يف ذاتها متيل  نحو اعتبار هذا اإلثبات مصدراً م حتمالً للوهم والعزلة. 

عاءات اإللهيات ( ادّ 1لقد الحظنا كيف أن كانط قد كشَف موارد من هذه العزلة والوهم يف: 

( النظرة التي تجعل الله األساس أو املبدأ 2بالله؛  عىل تقديم املعرفة النظرية الطبيعية

 ( االعتقادات واملامرسات التقليدية للدين املنزّل.3املحّفز لألخالق؛ و

 لوجود الله متوافقاً  فيام إذا كان إثبات كانطالسؤال الذي تطرحه هذه االعتبارات هو 

فعالً مع نظرته املتمركزة بشكل  أساس حول اإلنسان أم ال. إذا تبنّى أحدهم إثبات الله، إاّل 

 ال يكون كانط م ستعداً لقبوله؟ يف يتم بذلك التقليل من شأن اّدعاءات هذه النظرة عىل نحو  

ة يف النهاية قد حّدت من اّدعاءات اإللهيّ  وجهة نظر ديكارت الفصل األول، أرشنا إىل أن

بشكل  راديكايل. قد يظن املرء أنه من خالل إرصاره  الكوجيتوة الكامنة يف مبدأه الذاتيّ 

املتشّدد عىل هذه االّدعاءات، ميكن أن يكون كانط قد عرّض يف التحليل النهايئ قابلية 

إثباته لوجود الله إىل الخطر. قد يبدو هذا الظن وليَد املسار الالحق التطبيق والرتابط يف 

للفلسفة اإللحادية والذي ي شّدد عىل أّن النظرة الثابتة املتمركزة حول اإلنسان غري متوافقة 

مع االعتقاد باملفهوم اإللهي للواقع. بالرغم من ذلك، وقبل تناول التأكيدات الرصيحة 

نذكر تطوراً إضافياً قد مّهد الطريق لها، وهو فلسفة هيغللهذه النظرة، ينبغي أن 
1
التي ت عترب  

إلبطال الطرح الذي ي فيد أّن اإلميان بالله هو مصدر  للعزلة. تسعى  عظيمةً  ميتافيزيقةً  محاولةً 

لو عىل حساب لهية، و هذه الفلسفة للتوفيق بني النظرتني: املحورية اإلنسانية واملحورية اإل

املفاهيم التقليدية عن ك لٍّ من اإلنسان والله. سيكون  هدفنا يف الفصل التايل بيان  معامل 

 هذه املحاولة البارزة.

  

                                                        

1. Hegel 
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 1وضدها يف اللحظة عينهامعها  كانط يراها كام امليتافيزيقا

 2. بومانأرتشيبال أ

إىل تحقيقها يف مورشوعه النقدي، هو بيان األسباب التي  ة التي سعى إميانويل كانطأحد األهداف األساسيّ 

ظيم مورشوعه الفكري العأّدت إىل عقم املبادئ امليتافيزيقية السائدة يف عرصه، وعىل هذا األساس أطلق 

الذي يتمحور حول اإلجابة عن السؤال التايل: لو تقّرر وجود فكر  ميتافيزيقي يف املستقبل، فام هي 

آن  واحد  إىل  قد بادر يف املقتضيات املعرفية واألساسية التي يجب أن نأخذها بعني االعتبار؟ يبدو أّن كانط

 وإنكارها. إثبات امليتافيزيقا

تطرّق الباحث يف هذه املقالة إىل اإلجابة عن السؤال املذكور وعدد  من األسئلة املامثلة له، ومبا فيها 

السؤال التايل: هل أّن مورشوعه النقدي الذي يتضّمن نقداً الذعاً لألنظمة امليتافيزيقية التقليدية، يعترب منظومًة 

السياق أكّد الباحث عىل رضورة بيان ما ذكر يف رحاب محورين أساسيني، هام  ميتافيزيقيًة معتربًة؟ يف هذا

 كالتايل:

 ذاته ة تتيح لنا امتالك فكر  ميتافيزيقي، لكنّه يف الحنيوإمكانيّ  ميتافيزيقية   بوجود مفاهيم   ( اعتقاد كانط1

 اعترب األنظمة امليتافيزيقية عقيمًة ال اعتبار لها.

. الكانطية مفاهيم امليتافيزيقا( تقييم 2  بشكل  محايد 

                                                        

  :املصدر. 1

Bowman, Archibald A. ''Kant's view of Metaphysics'', Mind 25 (97):1-24 . (1916.)  

  طارق عسييل: بیتعر

 هـ، املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية.1439م/ 2017خريف  -، السنة الثالثة 9، العدد: االستغرابنقال عن املجلة: 

(، درّس املنطق والخطابة، وكان اهتاممه 1936-1883إسكوتلندي ) (، فيلسوفArchibald A. Bowmanأرتشيبال أ. بومان ) .2

 ، من مؤلفاته دراسات يف فلسفة الدين.األكرب يف فلسفة الدين
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ة بني املفاهيم الذهني وبعد ذلك تطرّق الباحث إىل الحديث عن مبدأ الفصل الذي طرحه إميانويل كانط

حّسية، فقد اعترب هذا الفيلسوف الغريب النمط األّول مرتبطاً املحضة واملفاهيم املرتبطة بالشهودات ال

 بالنشاط العقيل املحض وال صلة له بالظواهر املحسوسة.

ومن جملة املباحث األخرى املطروحة يف هذه املقالة، االختالف يف مجال االستعامل املنطقي
1
والعيني  

«الواقعي»
2
، حيث تّم تسليط الضوء عليه يف رحاب للعقل ومختلف املواضيع املرتبطة بهذا املوضوع 

، وأثبت الباحث أهمية هذه املحارضات يف فهم مقّومات املوضوع ضمن املحارضات التي ألقاها كانط

املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف الغريب الذي أكّد عىل أّن املسألة األساسية التي طرحت يف نقد املباحث 

ن وضع حلٍّ م رتة التي عارصها، قد اتّحدت مع مسألة املعرفة؛ لذا لو متكّن الفالسفةامليتافيزيقية خالل الف

كّد ؛ لكن مع ذلك أللمسألة املعرفية، فسوف يتمكّنون عندئذ  من إزالة الغموض عن مسألة امليتافيزيقا

مل تتمكّن من وضع حلٍّ ناجع  يرفع الغموض امليتافيزيقي الباحث يف هذه املقالة عىل أّن فلسفته النقدية 

 من أساسه.

 التحرير

****** 

فيه  د  جِ و باملعنى الذي ت   للتأكيد عىل وجود   سيكون بعض مفكري الحارض عىل استعداد  

 ، مبعزل  مكان   املعامل، التي ميكن لإلنسان يف كلِّ  من املبادئ واضحةَ  العلوم مجموعةً 

ها ميتافيزيقا. يف الوقت نفسه هناك كثريون ممن يريدون عن قناعاته الخاصة، أن يفهم أنّ 

الخصائص املميزة يف املوقف الفلسفي من خالل الرجوع إىل ما يعرف بالـ  تفسري

«ميتافيزيقي»
3

مشكوك فيها هو من  ة  هذا التكرار للمنعوت مبصطلحات توصيفيّ  . إنّ 

 لكلِّ  ه  عام  ر ، وقد تّم التعبري عنه بك   الذي طرأ عىل الفلسفة يف زمن كانطخصائص التغرّي 

ألمر مل ا الشاملة. غري أنّ  محاوالت تنميط ما هو فلسفي مقابل التجربة واملعرفة البورشية

از الجه ، استمرّ ة األكرث أصالةً يكن كذلك يف املرحلة السابقة، ففي األنظمة الثوريّ 

ّدل يف التطبيق، يف نقل بعض التاميز العقدي الغريب عن التفكري السكوالستي، وإن ع  

بل النقدي. بالعرص ما ق خاص   بشكل   الحديث إىل الفلسفة. من هنا بدأنا نربط امليتافيزيقا

                                                        
1. logical 

2. real 

3. Metaphysical 
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نة ما بعد  أزمامليتافيزيقي يف وحتى بالنسبة لهيغل، الذي ميثل أكرث من غريه الرتاث

شيئاً من  ثابت   بشكل   زة  ومميّ  دة  محدّ  ، تعّد امليتافيزيقا بوصفها منظومة مفاهيم  الكانطية

يسميها –املاض 
1
 مرار  ويستبدل بها تصوراً للحقيقة التي تلجأ باست ؛القدميةيتافيزيقا امل 

و ميّل يف مل يكّل أ  هيغل والفكرية. كام أنّ  للتعبري الوصفي املادي يف مفرداتها، املنطقية

اإلشارة إىل أن مضمون الفلسفة هو متاماً املادة املشرتكة بني التجربة، وما يراه الناس 

 اإلبقاء نية واملألوفة؛ وإذا تمّ رون فيه ويجدونه متشكالً بالنسبة لهم يف املعارف الديويفكّ 

من جهة ومعرفة الحياة العادية أو العلوم من جهة أخرى، « املعرفة الفلسفية»عىل فرق بني 

 .2بالفرق يف طريقة حصول املعرفة فإن التمييز، كام يعرّب هيغل، محدود  

النسبة ال يحل املسألة، حتى ب يقالميتافيزلاملخترص  يتبنّي مام قيل أن رفض كانط

لكانط. بل خالف ذلك، إذ بسبب التمييز الذي متّت اإلشارة إليه، أصبح من املهم االلتفات 

 بدقة لليشء الذي رفضه كانط. بالنسبة لهذا األمر ميكن أن يكون هناك بعض الشك. هيغل

ا كام املامثلة. مبعنى آخر، كانت امليتافيزيق« زيقا املاضميتافي»نفسه هو الذي مل يقبل 

فهمت يف السابق؛ والرفض املؤكد لها هي ما ترك بال ريب عدداً من األسئلة األساسية من 

دون إجابة مثل: هل ينطوي نفي امليتافيزيقا عىل استبعاد ما سّميناه بامليتافيزيقي؟ أو أنها 

ميتافيزيقا »ملضمون  ثابتةً  ة بوصفها ميزةً ة العقديّ لك، تذّوقت بذاتها طعم اإلطالقيّ خالف ذ

املتغرّية؟ وهل ميكن التأكيد عىل إمكان اشتامل الفلسفة  ذات الطبيعة ةالهيغليّ « املاض

يف مضمونها رفضاً منطقياً للميتافيزيقا ويف الوقت ذاته تكون بذاتها ميتافيزيقا  النقدية

ال يكون الرفض مفهوماً إاّل عن طريق االستذكار، أو هل ينطوي ن منطقية؟ هل يصح أ 

 ؟«ميتافيزيقا مستقبلية»حول  استورشايفٍّ  جوهرها العقدي عىل حكم  

 . أوالً علينا التفّكر يف موقف كانطثنايئٍّ  هذه األسئلة يف استفهام   ميكن اختصار كّل 

ً  عن امليتافيزيقا ذاته تجاه امليتافيزيقي، بوصفه متميِّزاً  ، من الرضوري التي يرفضها. ثانيا

ن أجل تها مخاص مقارنتها مع تطورات الحقة، ودراس ة، وبشكل  تقييم نتائجه مبوضوعيّ 

                                                        

1. Die alte Metaphysik 

2. Encyklopädie d. phil. Wissenschaften, 2, 3, 6, 88 (3) ،and Passim. Kant’s View of Metaphysics. 
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يشغلنا ميتافيزيقية بعامة. س تحديد األهمية املطلقة ملوقفه بالنسبة لألسئلة التي تعدّ 

 شامل   حث  ب االستفهام األول يف املقالة الحالية: أما الثاين فإننا سنؤجله ملعالجة تالية. وأيّ 

ت حول رأي كانط حول املوضوع سيكون خارج مجال مقصدنا الحايل. فأنا أريد أن ألف

ل ها جذبت انتباه، )يف انكلرتا عىل األقل(، كمن املسألة التي ال تبدو أنّ  االنتباه إىل جانب  

 الرغم من أهمية املوضوع وما فيه من دالالت. املستويات عىل

ا له م بيد أن املسألة التي نعالجها هي التالية: عىل الرغم من الشك امللحوظ يف كلِّ 

 انطك ، فإن الرفض املقويل للميتافيزيقا ليس املعلم البارز يف تفكريطبيعة تأملية دوغامئية

املبكر. بل هو النتاج الخاص للمرحلة النقدية من فلسفته، التي ميكن وصفها بأنها الجانب 

نقد اف  يف ك التي أمل أن يتّم التعبري عنها بشكل   االحتياطي أو السلبي من تلك الظواهرية

صورة  كأطروحته عن متأّخرة   . ففي املرحلة ما قبل النقدية، املتمثلة مبقالة  العقل املحض

1770 ومبادئ العاملني الحيس واملعقول الصادرة عام
1

، ]التي سيشار إليها يف البحث 

يف  ايسٍّ أس مليتافيزيقا. وهذا ما سيقودنا لتوقع وجود فارق  باألطروحة[، تّم التسليم با

 يف تال   ترصيح   ، وأيّ نقد العقل املحضاملواقف الخاصة بني األعامل التي سبقت 

 .حقيقيٍّ  جذريٍّ  املوضوع، ويوحي بالتساؤل إذا كان ميكن متييز وجود أي فرق  

إن رأي األطروحة
2

تتعلّق بالواقع كام ينكشف  بوضوح، هو أن امليتافيزيقا، املحدد 

فيزيقية، عىل املفاهيم امليتا للفكر يف أكرث جوانبه عمومية. ومن األمثلة التي يعطيها كانط

اإلمكان، والوجود، والرضورة، والجوهر، والسبب ـ مع أضدادها أو لوازمها؛ يف الواقع هي 

عىل شكل املقوالت.  نقد العقل املحضئحة الجزئية لهذه املفاهيم التي تظهر يف الال 

حيّس، وبالتايل ال ميكن عّدها مجردة من  هذه املفاهيم ليست جزءاً من أي تصّور   ألنّ 

الل مالحظة نشاطها يف دها من القوانني العقلية املوروثة من خاملقوالت، بل نحن نجّر 

التجربة. فهي بهذا ليست فطرية، بل مكتسبة
3
. 

                                                        

1. On the Form and Principles of the Sensible and Intelligible World. 

2. Dissertation 

3. Dissertation, 8. 
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 ة التجريد ومعناهقصديّ 

 فهم فيه تجرّد مفاهيم الفكر. وفقاً لكانط هناك غموض  من املهم أن نلحظ املعنى الذي ي  

رق هو اليشء. والف وعن تجريد يف مصطلح التجريد. فنحن نتحدث عن التجريد من يشء  

أننا يف الحالة األوىل نستعمل املفاهيم من دون الوصول إىل بعض األشياء التي ميكن أن 

 تامسك.م نا يف الثاين نفصل العنارص املعطاة فقط يف تركيب  بها؛ يف حني أنّ  تكون موصولةً 

حّس؛ فهو ليس مجرداً من عنارص  يشء   هكذا يجّرد املفهوم الفكري من كل  

، ورمبا كان وصفه باملجر د أفضل من املجرَّد. لهذا السبب األفضل أن نسّمي ةحسيّ 

املفاهيم الفكرية أفكاراً محضة، واألفكار التي انتزعت تجريبياً، مجرَّدة
1
. 

هناك بعض املفاهيم التي يتم الحصول عليها من مضامني  هو أنّ  ما يعنيه كانط يبدو أنّ 

هناك مفاهيم أخرى يتّم  ل استبعاد بعض مظاهرها؛ يف حني أنّ مجّربة واقعاً من خال

متامسك، بل من خالل  مستقلٍّ  اكتسابها، ليس من خالل الفصل الذهني ملظاهر مضمون  

( عن قوانني 8ر الوارد )يف القسم التصوّ  يظهر فيه املضمون. إنّ  خاص   تجاهل أي سياق  

ب املستعمل، عندما يضاف إىل املوجود ة، واألسلو العقل املوروثة هي يف غاية األهميّ 

(، يشّكالن كالماً واضحاً ودقيقاً. وإذا جمعنا القسمني معاً، فإننا سنحصل، 6)يف القسم 

ذي للورشوط التي تشّكل أساس وعي املفهوم ال بلغة الوعي السلبية واإليجابية، عىل تحديد  

املفهوم. أو بآخر ب رتبط بشكل  ( إننا لسنا معنيني باألشياء التي ميكن أن ت1نتعامل معه. )

( إّّنا نحن معنيّون بأنشطة املفهوم )أي ما يفعله العقل واقعاً( عندما تتيح لنا التجربة 2)

د . إنها ال تزوّ ةالكتساب املفاهيم العقليّ  الفرصة. ال بد لنا أن نلحظ، أن التجربة تتيح فرصةً 

 ضبط مورد االختالف بني املفهوممن مضمونها شيئاً ملضامني املفاهيم العقلية. هنا بال

الفكري واملفهوم األمربيقي. فمحتوى املفهوم الفكري يتحّدد من خالل النشاط الذهني 

 املتصل به.

أخرى هناك نقطة إضافية ذات أهمية، وهي متييز االستعامل املنطقي من  من جهة  

املفاهيم يف  ماالستعامل الواقعي للفكر. فاالستعامل املنطقي للفكر يرتبط فقط بتنظي

                                                        
1. Ibid.، 6. 
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عن املصدر الذي انتزعت منه؛ يف حني أن االستعامل  املراتب املناسبة، باستقالل  

اهيم منها مفاهيم األشياء أو مف الحقيقي للفكر يرتبط باالنتزاع الواقعي للمفاهيم، سواءً 

العالقات.
1
وامليتافيزيقا ت عنى باالستعامل الحقيقي ال مبجرد االستعامل املنطقي للفكر  

 معطاة ،وبهذا ميكن أن نفهم أن املفاهيم األصيلة لألشياء والعالقات، وكذلك البديهيات –

نفسه. يف األصل من العقل املحض
2
فمصطلح معطى يف هذا السياق يعني بوضوح  

بهذا يكون العقل هو امللكة الذاتية التي تتبّدى لها املفاهيم «. معطى عىل أنه موضوعات»

.العقلية مبارشة باعتبارها موضوعها الجوهري
3
وبالنسبة لطبيعة هذه املوضوعات يجب  

ع يف ، إنه يقو بعيداً عن توصيف كانطيبد أن نرجع إىل التوصيف الوارد؛ وهو توصيف  

صنفني من األشياء والعالقات.
4
 ال نستطيع القول إذا كان املعني بالصنف األول أي يشء   

، وبالصنف الثاين كل ما ميكن أن يسّمى عالئقياً أو شكلياً، من طبيعة املقوالت الجوهرية

أفهمت باملعنى الجوهري أم الظريف. تّم اقرتاح التفسري  سواءً  ي مقولة  أخرى، أ  أو من جهة  

ما، وبالتايل كام ندرس هذا باعتباره جوهراً  األخري من خالل وضع السبب الغامض إىل حدٍّ 

ور نظرى من م( باعتبار أنه العالقة نفسها كام ت  نقد العقل املحضيعزز العالقة أو )يف حال 

أحد لوازمها.
5
يف شكله الجوهري أو ال،  ة هي أن املفهوم العقيل، سواءً ة املهمّ فالخاصيّ  

حاالته يقتيض االستعامل الواقعي للعقل. يبدو كأن موقف كانط يف هذه الجزئية  ويف كلِّ 

كان شبيهاً مبوقف الواقعي الذي يفهم األشياء والعالقات مبارشة عن طريق الوعي بوصفها 

 وإن بطريقتني مختلفتني. موضوعات طبيعية له، وكالهام حقيقيٌّ 

                                                        
1. Dissertation، 5. 

2. Ibid.، 23. 

3. Ibid.، 6. 

4. Cf. Kant’s Lectures on Metaphysics، p. 31 (Pölitz، first edition). 

مل يكن قد تعلم بعد أن مييز بني السبب الفردي والقانون القبيل للنتيجة من قانون  . رمبا كان الغموض ناجامً عن حقيقة أن كانط5

 السببية.
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 مفهوم النومان الكامل

 مهام كان حجم الغموض الذي ميكن أن يلحق مبيزة بعض األمثلة التي استشهد بها كانط

باملفهوم الذي تّم التعامل معه يف  الحق   (، ال ميكن أن يوجد أي غموض  8يف )القسم 

 ما يسميه نهاية –اللتني ترتبطان باألفاهيم العقلية النهايتني القسم التايل. هنا مييّز كانط 

ً للنهاية الدوغامئيةدوغامئيةونهاية  نقضية املبادئ العامة للعقل » . فهو يؤكّد أنه وفقا

 العقلية )من ثم من خالل أو السيكولوجيا املحض، كالتي تتجىّل من خالل األنطولوجيا

العقل  مثايل، ال ميكن فهمه إاّل عن طريق ، باملعنى الكانطي(، تنتهي يف ّنوذج  امليتافيزيقا

« النموذج»يسّمي كانط هذا « األشياء بقدر ما هي حقائق. لكلِّ  عام   وينفع كقياس   املحض

النومان الكامل
1

النظرية مع الكائن األسمى أو الله. وكام يتّضح ، الذي يتامهى يف داللته 

 )الذي ينكشف للعقل ككلِّ  أن اعتبار كانط العامل موضوعاً فكرياً آخر باملعنى الجوهري

ة( ميثّل نصف موضوع املقالة. ال شك أن رأي كانط حول جوهريّ  حتامً من أجزاء   م  مصمّ 

نقد  يف ل عىل املوضوعات التي يؤكّدها بخاصة  ما يشكل موضوع علم امليتافيزيقا يشتم

 .العقل املحض

كام ي فهم باملعنى  كامل   الكائن األسمى، الذي ذكرناه يف الفقرة السابقة، هو نومان  

نه فكرة م أنفس الكامل النوماين عملياً، وهو الحدث الذي تنش النظري. لكن ميكن تفسري

الكامل األخالقي.
2
، بقدر ما تزّود باملبادئ األوىل إن الفلسفة األخالقية»، يضيف كانط 

، وهي ذاتها تنتمي عرف إاّل من خالل العقل املحضللحكم األخالقي، ال ميكن أن ت  

إذا كان ميكن أن تندرج  قاطع   أمامنا ال يبنّي بشكل   املقطع الذي« للفلسفة املحضة...

يعي فهم ذلك من خالل التفسري الطب. ميكن أن ي  ضمن امليتافيزيقا« الفلسفة األخالقية»

 ،للكلامت، نظراً ألن التفسري النظري والعميل كليهام يخضعان لسلطة النومان الكامل

عىل ذلك  ةًالعقلية. عالو  والسيكولوجيا مثل األنطولوجيا ة  ميتافيزيقيّ  لحقول   حّدد كغاية  امل

فإن عامل التاميزات األخالقية ينتمي للحقل الذي يسميه كانط حقيقياً، يف التمييز بالتضاد 

                                                        

1. Perfectio Noumenon 

2. Diss, 9. 
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 يرسمه بني املثايل، من جهة، كمعيار  لالستعامل املنطقي للفاهمة؛ لكن التمييز الذي 

للمعرفة، والله، من جهة أخرى، بوصفه موجوداً بالفعل، وبالتايل مبدأ  للقياس ومبدأ  

 للمعرفة والوجود، ليس مناسباً يف هذا السياق.

 يزيقاقبل النقدية حول موضوع امليتاف متابعة لتصميمنا عىل مقارنة بعض عبارات كانط

مع بعض ترصيحاته املتأخرة، نرجع اآلن إىل املصدر الذي ترك تنقيحه غري الكايف، عىل 

من هذه العبارات. فإن كتاب،  د  الرغم من عدم فقدانه األهلية، لزمن مقداراً غري محدّ 

حول امليتافيزيقا محارضات إميانويل كانط
1
السم  دون ذكر  من  1821الذي صدر عام  

اليبزيغ بوليتز، الربفسور يف 1830ر الطبعة الثانية عام املؤلف، ثم صدر باسم محرّ 
2
تعامل  

ون بتحّفظمعه املفرّس 
3

هارتنشتاينمن جانب  واضح   . كام أهملت املحارضات بشكل  
4
 

فاهاينغر(، وأشار 1867يف طبعته الثانية لكانط )
5
إىل لزوم الحذر يف استعاملها. 

6
لكن  

ماكس هاينزعىل يد  القيمة األساسية ملطبوعة بوليتز أثبتت بوضوح  
7
يف كتابه، الذي نورش  

: محارضات كانط حول امليتافيزيقا1894عام 
8

لخمس  قيّم  « وصفٌ »، يف الكتاب 

له زّودته بدلي آخر منها بالتأكيد لبوليتز النسخة األصلية، ويف جزء   وفّرت يف جزء   مخطوطات  

إميل أرنولدتاإلثبايت األسايس. والذي يساويه يف األهمية دراسات 
9

 ، التي نورشت مجتمعةً 

 ، وهي توفّر للقارئ دليالً قيّامً الستعامل املادة.هاينزيف نفس العام الذي نورش فيه كتاب 

                                                        

1. Immanuel Kant’s Vorlesungen über die Metaphysik 

2. Pölitz 

 . الرتجمة الفرنسية لتسو.3

4. Hartenstein 

5. Vaihinger 

6. Comm ،.i ،.p. 22 

7. Max Heinze 

8. Vorlesungen Kants über Metaphysik aus drei Semestern 

9. Emil Arnoldt 
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النقدية،  انطك لقي الضوء عىل املغزى الحقيقي لفلسفةتتّوقف قيمة املحارضات التي ت  

كام تتوقّف قيمة املادة املكّملة األخرى، عىل عاملني، أوالً، يجب التفّكر باملضمون من 

خالل الرجوع اإللزامي إىل التعبري عن آراء كانط املنشورة رسمياً.
1
ثانياً، )وهو موضوع  

ما عىل دليل عىل املضمون وإىل حدٍّ  يشتمل من جديد  
2

خ املحارضات ( سيكون لتاري

 أهمية أساسية يف تحديد مغزاها.

حول هذه النقطة األخرية كان هناك خالف يف الرأي. فاملخطوطات الثالث التي يرمز 

الرغم  ، وعىلبوليتز، والتي تحوي يف طياتها مضمون كتاب 1، وهـ1ك ، 1ل ب  إليها هاينز

مام فيها من تشعبّات،
3
واحد. نهايئٍّ  إىل مصدر   ميكن نسبتها بوضوح   

4
أردمنيرى  

5
الذي  

،1ك « وصف»سبق أن 
6
لكنه كان يجهل وجود هـ، أن تاريخ املخطوطة ليس قبل شتاء  

دو يب ؛ لكن أرنولدت وهاينز، وبدليل  «قد يكون بعد ذلك بكثري»، وأنه 1774 – 1733

قد.نحو نهاية الع مقنعاً، حّددا التاريخ
7
وانسجاماً مع هذا يؤكّد هاينز التطابق العام بني  

، بينام يؤكد أردمن االختالف، الذي يربط بني موقف نقد العقل املحضاملحارضات وبني 

وزمن األطروحة كانط
8
.
9 

                                                        

أن القسم املفقود قد أحيل للطبع من  تحتاج إىل هذا القسم. إنه رأي هاينزالتي  2. يبدو أن األمطولوجيا كانت من مخطوطة ل 1

 املخطوطة ومل يعد.

 ومن جهة أخرى اآلراء التي ال تتوافق هذا هكذا فقط يف حالة اآلراء املتوافقة مع اآلراء التي متثل موقف كانط». يقول أرنولدت: 2

 «.قة مختلفةمعه يجب معانلتها بطري

بالدليل ومن دون معطيات خارجية من املستحيل تجاهل موضوع العلم، وهذا يدخل صعوبة  . حيث يجب تحديد التاريخ3

 التفسري، التي تستدعي دليل التاريخ.

 أنها مخطوطة املحارضات كام ألقيت. . يعترب هاينز4

5. Erdmann 

6 . Eine unbeachtet gebliebene Quelle zur Entwicklungsgeschichte Kant’s, Phil. Monats, 1883, and 

Mittheilungen iiber Kant’s metaphysischen Standpunkt in der Zeit um, 1774: Phil. Monats, 1884. 

7. Arnoldt somewhere between 1778- 1779 (or more probably 1779- 1780) and 1784-1785 or perhaps 

1783- 1784 (Krit. Excurse, p. 421). 

8. Dissertation 1770. 

وما بعد، يجب أن يستنتج  1781. حجة ارنولدت املقنعة ترتكز عىل مبدأ أن النسخ التي ال تتزافق مع الكتابات املنشورة منذ عام 9

 .1781ات بعد عام أنها تنتمي لزمن أسبق بشكل خاص عندما يتم العثور عىل نسخ بنفس املحتوي
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من املخطوطات األخرى
1
التي يعتقد هاينز 2ل  

2
«مخطوطة»أنها  

3
كان ميكن الربهنة  

، التي ميكن أن تكون 2ك ؛ يف حني أن 1791أو  1790أنها تعود للعام  قويٍّ  ظنيٍّ  بدليل  

طبق األصل صورةً 
4

يعود لبدايات التسعينيات ]من القرن الثامن  خارجيٍّ  ، تقوم عىل دليل  

.1794 – 1793عورش[، ورمّبا لعام 
5
ّدم ما دة للفصل الدرايس، ق  املحدّ  عن الخطة مبعزل   

لنقدية ا يكفي من األدلة عىل أن يف هذه املخطوطات تعرضاً للميتافيزيقا يعود ملرحلة كانط

 ّخرة.أ املتأخرة وإىل سنواته األكادميية املت

بالنظر  سيّام، ال عن موقف كانط املغزى الدقيق الذي ميكن ربطه باملحارضات كتعبري  

اتبع تقسيم بومغارتنز ة  توضيحيّ  إىل حقيقة أنه ألهداف  
6
للموضوع، سريتبط يف النهاية  

املواقف التبادلية للمحارضات والعمل املنشور. -باالعتبارات السابقة 
7
يف واقع الحال  

ة نتج منها مختلف ميثل وجهة نظر   تعليميٍّ  يجب التسليم برضورة تكييف مذهبه مع كتاب  

شّوهات وعدم اكتامل يف اإليضاحت
8
. 

ق بتقسيم املطل ثّة نقطتان محددتان جديرتان باملالحظة. األوىل سيتّضح قبول كانط

 باعتباره كافياً للهدف الذي كان يصبو إليه، يف أنه انطلق، عندما كان يف مرحلة   بومغارتن

، من هذا التصنيفتحت تأثري املنهج التجريبي مبكرة  
9

 ، ورجع إليه يف النهاية.

                                                        

 وكذلك نسخة بوليتز من املحارضات. 2وك  1. كان أرنولدت يعرف ب ك 1

2. Heinze 

 املخطوطة كتبت بخط مختلف: 505-503. ص 3

 Logik und Metaphysik von Kant. Ein Collegium ann. 1798 nachgeschrieb. 
 أنها نسخة ضعيفة تم تحضريها من الحوايش. . رأي هاينز506. هابنز ص 4

5. Ibid ،.pp. 507- 508. 

6. Baumgarten 

الث. ، املنهج التنسندايل الفصل الثنقد العقل املحض –« هندسة العقل املحض»يف  . يجب االهتامم بتبني تقسيم بومغارتن7

 العقلية والكوزمولوجيا. بني أقسام السيكولوجيا املحارضات يدمج كانطيف 

 .. يذكر أرنولدت غياب الفصل السليم لألنلوطيقا والدياليكتيكا والتغريات التي تظهر يف يف فصول مختلفة يف قسم امليتافيزيقا8

9. Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 1765-66 
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ف يّ ال يتك ة  جوهريّ  عىل أسس   إذا كان تقسيم بومغارتن ثانياً، يجب السؤال بجدية  

ل أن ه –من خالل مالمحها األساسية  ة  ها كانطيّ لنا وصفها بأنّ  مع اآلراء التي يحّق  بسهولة  

 الشامل. مل يكن مضاهياً يف أهميته منطَق موقف كانط« ل املحضهندسة العق»موضوع 

؛ يف بعض مراحلها مع مشكلة املعرفة يف إيضاح اتحاد مشكلة امليتافيزيقا جِهد كانط

 حالً تاماً )قد يكون سلبياً أو غريه( ة يف املعرفة توّفرة النقديّ النظريّ  لكن هذا ال يعني أنّ 

واس، املعرفة مبوضوع الح د عىل تقييدالذي يشدّ  نقد العقل املحض للمشكلة السابقة. إنّ 

بني إمكان املعرفة وإمكان التفكري، يكون موضوع علم  أن يقوم بخري متييز   طبيعيٌّ 

 يتافيزيقا مستبعداً عن مجال إمكان املعرفة ومقترصاً عىل إمكان التفكري.امل

أردمنهنا يستعمل 
1
التشديد عىل هذا التمييز، أو العكس، وهو املعيار الذي نخترب به  

أو بعدها نقد العقل املحضقرب املحارضة املخطوطة بالنسبة ل
2
. 

يف  زة بوصفها مؤرّشاً خاصاً عىل موقف كانطة املميّ هذه الخاصيّ من أجل استعامل 

ال ميكن استثناء أي يشء. لكن غياب التمييز يف شكل تلك األطروحة  نقد العقل املحض

النقيضة األخرى  أو ظهور األطروحة نقد العقل املحضالنقيضة الحادة التي متّيز بها 

قل أ  البديلة منها، التي تؤكّد مثالً، ال عىل متييز ما هو قابل للمعرفة وماهو قابل بشكل  

للتفكري، بل متييز الجوانب النظرية والعملية للمعرفة، ال ميكن اعتباره بذاته مؤرّشاً عىل أي 

 أن رضوري أن نبنّي لتحديد تاريخها. وليك نستفيد من هذا االستنتاج من ال ة  مهمّ  ة  أولويّ 

                                                        

1. Erdmann 

2. Eine unbeachtet gebliebene Quelle ،etc ،.p. 142. 

هذه املسألة األخرية، إنه سؤال يبقى صعباً، لكن ال شك أن املسالة واضحة يف موقفه. يف الحقيقة كانط ال يسعى ألن  أدرك كانط

يكون للرياضيات أصالة عىل أساس التحقيق األمربيقي. بل عىل أساس أن العلم يتعامل مع املكان الذي هو وجه شكيل من أوجه 

، فاملكان يحدس كموضوع. «نوعا من الحدس»يف الواقع ليس  ان موضوع الرياضياتالتجربة. ولكن عندما ّنعن النظر يبدو 

واضح ان هذا الفهم ينطوي عىل عدد من التغريات يف وجهة النظر. الحدس باملعنى الكانطي يعني ما هو معطى يف الحس، واآلن 

نارص حسية. لكن كيف يقدم هذا نفسه يف الوعي؟ فهم املسالة يجب أن نفهم مبصطلح الحدس ما هو أدايت لكنه ال يتألف من ع

فهوم مال يكون سهالً ما مل يكن عىل شكل مفاهيم ما قبلية. قد يكون هناك أكرث من رضورة لفظية يف إشارة كانط املستمرة للمكان ك

 يتناقض مع إعالنه الذي يعرّب عنه يف األخالق.
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، من خالل اإلشارة القاطعة نقد العقل املحضاملعرفة كام عرّفها يف  كانط، بعد تعريف

خرى، أ  أو إماكنية التطبيق يف التجربة من جهة، وشمولية العلم من جهة   ملا مينحها الواقعية

 الفهم حرصياً بهذا املعنى التخّصيص للغاية. وهذا ينطوي عىل رفض   يستمر يف تفسري

 مثالً، عىل -محضة  أو مفاهيم   جدي عىل أي علم   لتطبيق مصطلح معرفة أو علم بشكل  

علم كاملنطق، وعىل ما له أهمية أعظم وهو العلم الذي كان بالنسبة لكانط النموذج 

 يستبطن االدعاء . والواضح هنا أن احتجاج أردمنالرياضيات –املناسب للمعرفة الحقة 

ل نقد العقتحديداً كام هي مقّررة يف األجزاء األوىل من « معرفة»بأن كانط يستعمل كلمة 

 .املحض

القرب النسبي للمحارضات التي يناقشها من  عىل سبيل املثال، إنه يدافع عن تقدير

األطروحة
1
 ة املقاطع التي يقتبسها، كام ييل:من خالل قوّ  

إن االستعامل الخالص للعقل... هو تطبيقه عىل املوضوعات التي ال تكون 

 موضوعات للحواس

 :يقول يف مقطع آخر«. القاعدة مل ت ثبت من خالل التجربة»وهنا يقول، 

ومن ثم ميكننا القول، فيام يتعلّق باملادة، ال يشء يف الفاهمة مل يكن حارضاً يف  

 ال عالقة لها بأي   محضةً  ةً الحواس، لكن عندما نتفكّر يف الصورة تكون املعرفة عقليّ 

 من موضوعات الحواس. موضوع  

 :وهكذا يكون

ستقاة من أيضاً مبدأ املعرفة من خالل األفاهيم التي ال تحوي أي عنارص م

 كل  ش الحواس. مبعنى آخر، لدينا معرفة باملوضوعات، من دون أن نكون متأثرين بأيّ 

بالحواس. هذه مفاهيم عقلية.
2
. 

 هذه املقاطع من خالل التايل: أردمن يتبنّي تفسري

املقوالت  هذا وعىل الرغم من املصطلحات الكلية التي ع رّب فيها عن حرص

ترنسندايل عن  مبوضوعات التجربة املحتملة، وعىل الرغم من نفي أي استعامل  

                                                        

1. Dissertation 

2. Eine unbeachtet gebliebene Quelle ،pp. 141-142. 
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يربطها باملعرفة العقلية لألشياء يف ذاتها من خالل أفاهيم  املقوالت، فإن كانط

الفاهمة... يجب أن نستمر يف التأكيد أيضاً عىل أن قابلية التفكري باملوضوعات عموماً 

يف ذاتها من خالل الفهم الخالص ما زالت موجودة. ما  كأشياء   د العقل املحضنقيف 

نجده هنا هو تناقض شبيه بالقيود النقدية للفاهمة. الفرق الوحيد هو أن التناقض يف 

فكري فقط قابلية الت نقد العقل املحضوقساوة. فحيث إن يف  ةً العمل السابق أكرث حدّ 

باملوضوع اإلشكايل التي يستمر كانط بالتأكيد عليها يف املحارضات، فإنه ما زال 

يؤكّد بشكل خاص قابلية معرفة األشياء يف ذاتها من خالل االستعامل املحض 

 للفاهمة.

 ة املعرفةوقابليّ  امليتافيزيقا

إن درجة القوة التي ميكن ربطها باألطروحة النقيضة التي اآلن، وكام متّت اإلشارة سابقاً، 

«رفةاملع»مصطلح  عىل استعامل كانط كبري   يرجع إليها، تتوقف بشكل   يشء   جعل كل  
1
 

، وهذا ما ال ميكن التشكيك فيه. وفيام يرتبط باستعامل كانط، نقد العقل املحضـ الالحق ل

« املوضوع عامة»جعل التناوب شامالً بني املعرفة التي تحددها الحواس وفكرة ال حاجة ل

. يف املقالة حول تطّور امليتافيزيقاأو اليشء يف ذاته
2

، مثالً، األطروحة النقيضة الثابتة 

، أو فة العمليةاملعر  و النظريةليست حول قابلية املعرفة وقابلية التفكري، بل حول املعرفة 

بني املعرفة باملعنى النقدي واملعرفة باملعنى الذي يشتمل عىل موضوعات امليتافيزيقا 

اإلشكالية.
3
لو أخذنا هذا بعني االعتبار يبدو أنه سيوفر لنا األساس للتقليل الجدي من  

مخطوطة  أنطولوجيا و نقد العقل املحضبني موقف  تي يؤكّدها أردمنأهمية الفوارق ال

كورف
4
. 

                                                        
1. Erkenntnis 

2. Ueber die Fortschritte der Metaphysik  

3. ‘V. ،e.g. ،passages W. viii. (Hartenstein’s second edition ،as throughout ،unless otherwise Indicated) ،

pp. 534 ،535 ،538 ،541 ،549 ،553 ،554 ،555. 

4. Korff 
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لهذه األسباب املختلفة، املتعلّقة بالتسلسل الزمني وكذلك باملضمون األكادميي 

ة داً عن قلّ ، البعيد جبوليتزاالستعامل الحذر لكتاب ، يجب أن نستنتج أن ملحارضات كانط

ن م يف كثري   نقد العقل املحضاملشكلة التي يرتكها  لحلِّ  ه أسايسٌّ القيمة، ال شك أنّ 

 الغموض.

لعام اواآلن بالعودة إىل املحارضات نفسها، فإننا نلحظ بالدرجة األوىل أن التقسيم 

هندسة العقل املحض»فيها، كام رأينا سابقاً، ينسجم متاماً، مع التقسيم يف 
1

 . ومن جهة  

يف املحارضات تسبق  الكوزمولوجيا العقليةـ أخرى ثة ما يستحق املالحظة أكرث ف

 لعقليةا ا والقسمني التاليني من الفيزيولوجيا العقلية: الفيزياءالعقلية فيه الفيزيولوجيا

 هو أن   ةً تفصيلية. واألكرث أهميّ  العقلية، فاألخرية فقط اختصت مبعالجة   والسيكولوجيا

 ، ليس فقط يف تفصيل اإليضاح، بل يفبعد معالجة الديالكتيك املعالجة تأيت مبارشةً 

عىل قوة حجة الرباهني ذات الصلة. الفرق  الخاصية العامة للحكم الذي يصدره كانط

ج يؤكّد كانط ضعف الحج نقد العقل املحضيف التأكيد، ففي  الحقيقي الوحيد هو فرق  

عتامد د عىل اال . أما يف املحارضات فإنه يشدّ مربهنة ة  موضوعيّ  معرفة   هاحني تفرس  عىل أنّ 

إن معرفة »عىل األسس الذاتية لليقني. ويف هذا السياق ال بّد من اقتباس املقطع التايل: 

ألسس ]املهم هنا أن ا« للعقلني النظري والعميل. ة  رضوريّ  ة  الله مل تكن، قط، أكرث من فرضيّ 

رية والعملية لإلميان بالله وضعت يف املستوى نفسه.[ لكن عىل الرغم من أن هذه النظ

ن عميل، أو درجة م ع بيقني  ، تتمتّ ة  رضوريّ  ة  عقليّ  املعرفة ال تساوي أكرث من مسلّامت  

الصدقية عىل الرغم من عدم القدرة عىل الربهان، فمن الرضوري ملن يرغب يف استعامل 

 عقله وإرادته الحرة أن يفرتض هذه املعرفة مسبقاً، إذا مل يكن لديه رغبة بالترّصف كوحش  

عن  فاملسلامت الرضورية لعقلنا بالنسبة لكل املقاصد والنوايا ال تختل أو كمجرم. لكن  

الحقيقة الرضورية.
2
 ةً بالتايل تكون األسس الذاتية للمسلّامت الرضورية واقعية بقدر واقعيّ  

غم ى اعتقاداً أو إمياناً. وعىل الر لليقني. وهذه الفرضية الرضورية تسمّ  األسس املوضوعية

                                                        
1. Architectonic of Pure Reason 

2. “Was nun aber eine nothwendige Voraussetzung unserer Vernunft ist ،das ist eben so ،als wenn es 

Nothwendig wäre.” 
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اض اس الذايت الفرت األس من عجزنا عن الربهنة عىل وجود الله وعىل عامل املستقبل، فإنّ 

ن رضوري، يكو  ذلك ما زال موجوداً... االعتقاد الثابت، إذا سلّمنا فقط أنه يعرّب عن رشط  

 راسخاً جداً، ويرتكز قطعاً عىل أسسه الذاتية، ذلك أن ال يشء يرتكز عىل اعتبارات  

 ميكن أن يثبت يف النفس أكرث. ة  موضوعيّ 

، ورمّبا باملوضوع، تضاهي قوة الربهان إن قوة هذه املسلّمة فيام يتعلّق بالذات

املوضوعي األول يف الرياضيات
1
. 

خاصية  ال يّدعي املحارضاتامليتافيزيقي كام ق ّدم يف  سيتبنّي الحقاً أّن علم الالهوت

. وهذا ما يجعل االنسجام قامئاً بني مبدأ نقد العقل املحضموضوعية املعرفة كام عرّفها 

. من جهة  أخرى فإن النقدية بالتحديد عند كانط املحارضات وبني اإلبستمولوجيا

ً من مسألة التوّجه العام. اإلميان بالله ثابت  بقدر ثبات  املحارضات تتبنّى موقفاً محددا

رفة األشياء، ما يختلف هواألسس فقط. إذاً ما طبيعة العالقة التي تربط بني املعرفة مع

واالعتقاد أو اإلميان؟ نتيجة التحليل، تبنّي، أنها نوعاً ما، متامهية  مع العالقة التي اكتشفناها 

يف األطروحة
2

ثايلٍّ تصل فيه مبادئ العلوم كنموذج  م . هناك رأينا كانط يقّدم النومان الكامل

األفاهيم « غاية»األنطولوجية والسيكولوجيا العقلية إىل أعىل مراتبها. هذه هي  امليتافيزيقية

العقلية، فاألفهوم األقىص هو الذي يعطيها معنى. بهذا اللحاظ هناك انسجام  فعيلٌّ مع 

الغاية والدافع »إىل أن الالهوت العقيل هو  واضح   املحارضات. هنا يشري كانط بشكل  

«األخري للميتافيزيقا.
3
 ثم يتابع: 

إن هذا العامل هو موضوع تجاربنا وأفاهيمنا األمبريية كلها؛ لكن معرفتنا، ال تصل 

أبعد من التي توصلنا إليها التجارب. لكن يف هذه املعرفة نستطيع أن نصل  إىل حدود  

. فحدود هذا العامل ال متتد إىل أبعد مام توصلنا إليه التجربة؛ إىل حدود هذه التجارب

فحدود هذا: العامل من جهة األزل، وحدود هذا العامل من جهة األبد، هام الله والعامل 

اآلخر. وهكذا يكون الله هو الحّد املا قبيل، وعامل املستقبل هو الحّد املا بعدي. 

                                                        
1. Pölitz ،pp. 266- 267. 

2. Dissertation 

3. “Den Zweck und die Endabsicht derselben.” 
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ىل وال فائدة منها ع ّمالت امليتافيزيقية هباءً التأ  لكن بالنسبة لهذه الحدود تكون كّل 

دين؛ لهذا السبب لن  تأّمالت الفلسفة مرتبطةً  اإلطالق. فكل   بهذين األفهومني املحد 

إذا مل نستطع أن نتعلم منها ما قبل العامل وما بعده. كل  تكون هذه التأمالت رضوريةً 

دراسة وثيق. ف متابطان بشكل   ما هو خارج العامل هو سبب العامل ونتيجته وهام شيئان

لية، العق عام متّت يف الكوزمولوجيا، ونتيجة العامل يف السيكولوجيا العامل بشكل  

وسبب العامل سيدرس يف الالهوت العقيل. وهكذا تكون معرفة الله الدافع النهايئ 

الذي  ضهي علم العقل املح والغايئ للميتافيزيقا. بالفعل ميكننا القول: امليتافيزيقا

 نحاول من خالله تحديدأن يكون مبقدورنا أن نفهم سبب العامل.

 الالهوت العقيل إىل جانب ذلك الجزء من السيكولوجيا هنا هو أنّ  إن ما يقوله كانط

تضفي األهمية  التي – هو نقطة الذروة يف امليتافيزيقا النفس العقلية التي تبحث يف خلود

املضمر يف كلامته هو عىل ما  . لكن  عىل سائر الفلسفة؛ أي عىل الكوزمولوجيا العقلية

يف فكره، عىل الرغم من أنه ال ينجح يف إعطائها التعبري  ة  وهي يف الواقع أساسيّ  يبدو فكرة،

ا كانط بالنسبة دهالدقيق، لدرجة أنه ليس امليتافيزيقا فقط، بل التجربة واملعرفة التي يحدّ 

يز يبحث يف مسألتي الله وعامل املستقبل. تكمن أهمية التمي للتجربة، تبلغ ذروتها يف علم  

بحثنا يف حقيقة أنه نظراً ألن السؤال املثار هو هل كان كانط يعرتف، أصالً، بالنسبة ل

 أن كان يعرتف بها، ال يساعدنا كثرياً يف بامليتافيزيقا بوصفها علامً حقيقياً، وإىل أي حدِّ 

اماً إذا استطعنا مت يقال لنا إن امليتافيزيقا تبلغ ذروتها يف بعض املبادئ، فاملسألة مختلفة  

أن املعرفة، باملعنى الذي يفهمها فيه كانط، تكتسب معناها من هذه املبادئ  أن نفهم

ذا كانت املسألة عىل هذا الشكل، يربز هذا السؤال إ نفسها، وبالتايل من امليتافيزيقا. و 

امللّح: هل كان مبقدور كانط أن مينع اسم املعرفة عن املبدأ العلمي )وهو يعرتف أنه 

س املعرفة هذا املعنى والوضوح، كام تّم تعريفها من حيث علمي( الذي تستمّد منه نف

 ارتباطها بالتجربة، يف نهاية املطاف؟

قبل تفاؤلنا باإلجابة عن هذا السؤال، ثّة نقطة إضافية تحتاج إىل توضيح. فحني يصف 

وهدفها، فهو يتكلم كام لو كان الجزء الباقي من  بأنها غاية امليتافيزيقا« معرفة الله» كانط
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،املوضوع مشموالً يف الكوزمولوجيا العقلية
1
ب يف ذلك واضح. فمسألة الله تنشأ بوالس 

جرّاء وعينا حدود العامل. لكن ال ميكن عّد املوضوع محسوماً إاّل بعد عّد  طبيعيٍّ  بشكل  

ها فيه. ( بالنسبة للمبدأ الذي قيل إنها ستبلغ ذروتامليتافيزيقا ك الً )وبالتايل األنطولوجيا

تّمم ملوبالتايل، فإن مشكلتنا األخرية تتعلّق بفهم كانط لألنطولوجيا باعتبارها الجزء ا

 للميتافيزيقا.

 ـ اخللود ثالثية اهلل ـ احلرية

د، ، بأنه الله، والحرية والخلو نقد العقل املحضيف  موضوع علم امليتافيزيقا يحّدد كانط

وحةإذ يشري يف األطر  –ذروتها امليتافيزيقا بأفاهيمها البالغة  دوبهذا يتبنّي أنه يحدّ 
2
 إىل أنّ  

الكامل مبادئها، هو النومينا كّل « غاية»
3

ليست « الغاية والهدف». لكن الواضح أن هذه 

جزئياً بأفاهيم اإلمكان،  ل  متمثّ  ه. ففي األطروحة هناك قسم  موضوع امليتافيزيقا كلّ 

كام يف املحارضات« هندسة العقل املحض»والوجود، والرضورة إلخ؛ أّما يف 
4

، فيبقى 

. إضافة إىل ذلك، يتبنّي أن الئحة اإليضاحات املوجودة يف عليه أن يفرّس األنطولوجيا

جيا ا تحت عنوان األنطولو األطروحة التي تشري إىل موضوع العلم نفسه قد متّت معالجته

ن ومفهوم. فمن املمك بسيط   يشء   ويف املحارضات. حتى اآلن كّل  نقد العقل املحضيف 

الفوارق التي ميكن رصدها بني األعامل السابقة واألعامل الالحقة بسهولة عىل أنها  تفسري

من  لكلٍّ  .نقد العقل املحضموقع األنطولوجيا يف  تطّور. العنرص الغريب يف الحقيقة هو

                                                        

. لعقليةالعقلية قسامً فرعياً من أقسام الكوزمولوجيا ا للمعالجتني املنفصلتني، يبدو أن كانت يعّد السيكولوجيا. يف حني وفقاً 1

موعة أسطر الرئيسية؛ ثم يضيف مج قيةفقط، والكوزمولوجيا والالهوت بوصفها العلوم امليتافيزي األنطولوجيا 18يذكر يف الصفحة 

. العامل إما أنه جسمي أو أنه روحي. ولهذا تتضمن الكوزمولوجيا الكزمولوجيا هي رؤيتنا للكون من خالل العقل املحض

والسكولوجيا العقيل هام القسامن الرئيسان اللذان ينتميان إىل  العقلية قسمني... هناك مبدا األجسام ومبدأ األرواح... الفيزياء

 الكوزمولوجيا امليتافيزيقية العامة...

2. Dissertation 

3. Perfectio Noumenon 

4. Lecttures 
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يه يتناسب معه من الديالكيتيك، الذي متّت ف الثالثة األخرى قسم   العلوم امليتافيزيقية

معالجة العلم املفرتض من وجهة النظر النقدية تحديداً. وكذلك وجدنا سبباً لالعتقاد، 

عن وجهة النظر هذه يف املحارضات. من هنا ينشأ السؤال  أسايسٍّ  بعدم وجود انحراف  

ملعالجة األنطولوجيا، مامثل لذلك الذي أتيح  يف الديالكتيك اآليت: ملاذا ال يوجد مجال  

للكوزمولوجيا العقلية، والسيكولوجيا والالهوت؟ الجواب هو أن األنطولوجيا إجامالً 

 . فلرنَ كيف يكون ذلك.انسندتايلترادف التحليل الرت 

ام يسّميها لألنطولوجيا أو ك يف وضوح العبارات بالنسبة لتفسري كانط ال يوجد أي نقص  

 هو الفلسفة الرتانسندالية. يف املحارضات نجد التايل:

مبدأ محض لعنارص معرفتنا القبلية األنطولوجيا
1
كلها. بتعبري آخر، إنها تشتمل  

يا األنطولوج«. »عىل مجموع األفاهيم الخالصة التي ميكن أن نكّونها عن األشياء قبلياً 

هي مبدأ العنارص التي تكّون كل ما ميكن أن يحصل من أفاهيم قبلية يف فاهمتي.
2

 

 هو: كيف ميكن أن تكون املعرفة القبلية همية يف األنطولوجياالسؤال األول واألكرث أ 

ها ترتكز عىل ممكنة؟ يجب أن تحّل هذه املسألة يف املقام األول؛ ألن األنطولوجيا كلّ 

 الحل.

. نقد العقل املحضب لكن فور إطالقنا هذه العبارة تواجهنا مشكلة عالقة األنطولوجيا

فرق، فهو يعلن أن العلم الذي يجيب  أليّ  ال تحمل أي إشارة   18يف الصفحة  كلامت كانط

. وهذا يوحي، يف نقد العقل املحضممكنة هو أن ن عن سؤال كيف تكون املعرفة القبلية

ظاهره، بأن كانط يقول بالتطابق بني النقد واألنطولوجيا. لكن الواضح أنه مل يقصد هذا. 

و كانت شيئاً كام ل ةألنه، يف الجملة التي تيل، يتابع الحديث عن الفلسفة الرتانسندتاليّ 

مختلفاً.
3

 

                                                        

1. A priori 

. فكرة أن املفاهيم باملعنى املفهوم ليست فطرية بل مكتسبة. لكنها مكتسبة من نقد العقل املحض 446. أرنولدت صفحة 2

 خالل انتباه الذهن لنشاطه.

3. In the Nachschrift of 17931794- Transcendental philosophy is distinguished from “Kritik der reinen 

Vernunft،” as "Kritik" is  distinguished from “Metaphysik” in the Architectonic. this classification “Reine 
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موماً ع كله. إنها معروفةٌ  ليةالفلسفة التانسندالية هي نظام معرفتنا املحضة القب

 تتعامل مع األشياء عموماً. إنها ت جر د من كّل  باألنطولوجيا. وعليه، فإن األنطولوجيا

يشء... ]... يضيف أرنولدت
1
 «[.تجريبي أو من كل يشء معطى من خالل التجربة.» 

 أصالة املعرفة القبلية

ة األوىل  إىل أهميّ مشرياً  ةکیبیّ واألحكام الرت  ةيف التمييز بني األحكام التحليليّ  يستّمر كانط

خاص يف األخالق، يف الفلسفة، وبشكل  
2
كيف ميكن لألحكام »ثم يختم بهذا السؤال:  

؟ قبلية   ة  رکیبیّ ت والسؤال متبوع بآخر: هل يوجد يف الفلسفة أحكام  « ة؟ة أن تكون قبليّ التحليليّ 

لقد متّت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل افرتاض أن هذه األحكام تحصل يف الفلسفة 

ن من هنا فصاعداً، يتبنّي أ «. من خالل بناء األفاهيم» ، ويف الرياضيات«من خالل األفاهيم»

وغ املوقف النقدي للتحليل يف أكرث الخالصات اختصاراً: إن التجربة تتألف من كانط يص

 ة،کیبیأحكام الرت 

من خالل التجربة. بل خالف ذلك، ال تكون التجربة  غري ممكنة   املعرفة القبلية

 إاّل من خالل املعرفة القبلية. ممكنةً 

التي يفرتض أحدها اآلخر مسبقاً.كل املعارف تشتمل عىل األفاهيم والحدوسات، 
3

 

 يف الجانب الشكيل من استعامل الفاهمة. قبيل   األفاهيم مصدرٌ  لكل  

ً قبلياً كورشط    ثم ييل جدول املقوالت. الحدوسات واملفاهيم يجب أن تحصل معا

 للمعرفة،

إمكانية األفاهيم الخالصة للفاهمة إىل االستنتاج.  نحن نشري من خالل تفسري

االستناج بعامة، هو الجواب عن السؤال ما القانون املطبّق؟ إن استنتاج املفاهيم 

 الخالصة للفاهمة هو دليل عىل واقعية املفاهيم الخالصة للفاهمة.

                                                        
Philosophie” is divided into 1. Logik, 2. Kritik der reinen Vernunft, which is a propaedeutic to 3. 

Transcendental-Philosophie. 

1. Arnoldt 

2. “Die ganze Moral bestehet fast aus lauter analytischen Urtheilen،’” p. 25. 

3. Cf. p. 29: “1 Anschauungen ohne Begriffe ،und umgekehrt Begriffe ohne Anschauungen ،geben 

Keine Erkenntnisse “. 
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ً متييز األطروحة« حول األساس»يف القسم التايل املوسوم  يظهر مجددا
1
بني  

الستعامل الحقيقي واالستعامل املنطقي لألفاهيم يف التمييز األّويل بني األساس والتايلا
2
 

قدم هنا ي كانط أخرى. الخاصية املثرية لالهتامم هي أنّ  والسبب والنتيجة من جهة   من جهة  

 ىلبني املنطق وامليتافيزيقا. ينتمي أفهوم األساس إ مجدداً التمييز عىل أنه واحد  

املنطق  التمييز بني سببي، وهذا يشري فوراً إىل أنّ  فقط يف صورة أفهوم   امليتافيزيقا

وامليتافيزيقا، كام يفهمه كانط هنا، هو مجرّد متييز بني املنطق الصوري واملنطق 

الفلسفة ) الذي سيفيض، بعامة، إىل تأكيد مامثلتنا بني األنطولوجيا -الرتانسندتايل

األناليطيقا ( وجوهرالرتانسندتالية
3
. 

ؤال النقدي الس يف سياق التمييز بني األساس املنطقي واألساس الحقيقي يقحم كانط

هذا السؤال  ومعالجتهة قبلياً؛ کیبیتحديداً )باملعنى الضيق( املتعلق بإمكان األحكام الرت 

ً لقبولنا أو عدم قبولنا بكالم كانط  هي النقطة املفصلية التي يدور حولها كل يشء. وتبعا

من حيث توافقه مع املوقف النقدي الدقيق يجب أن نعرتف باآلراء امليتافيزيقية املعرّب 

دو يف ا يبلتفكريه. ويجب االعرتاف مب متّمم   زء  عنها يف هذه املحارضات، أو نرفضها، كج

سطحي، فإن السؤال األسايس يدور  كبرية. وإذا نظر للمسألة بشكل   كلامته من صعوبة  

ما يقصده  كل   إنّ  :شكيل. ميكننا أن نقول باإلجامل حول ما ميكن أن يبدو مسألة إقرار  

هو أن ميثل الحكم الذي يشكل نوعاً من املعرفة التي تتخذ  نقد العقل املحضكانط يف 

لها موضوعاً إما املادة الفعلية للحس، أو شيئاً ميكن رّده يف النهاية إىل هذه املادة، أّما 

 محمولها فيكون وصفاً مفهومياً للموضوع. لكن الرتتيب هنا يبدو معكوساً.

املوضوع. واملوضوع  عرب الحواس نحن ال نعرف غري األعراض أو محموالت

«املوضوع يف ذاته»هو  يف الفاهمة. تبنّي هذه الكلامت أن ما قصده كانط نفسه كامنٌ 
4

 

                                                        
1. Dissertation 

2. Ground and consequent 

3. Analytic 

 «von dem Object als an sich bestimmt»عبارة:  . مل يستخدم كانط4
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 من خالل املفهوم الفكري بشكل   املوضوع كام يوجد يف ذاته وكام هو معروف  

ري كمستقل، وعىل الرغم من التناقض الذي ميكن أن تظهره التجربة فيه، أي، املفهوم الف

، وبالفعل لن يكون هناك نقد العقل املحضل« املوضوع الرتانسندتايل»لألطروحة أو 

ن الفهم أ أي  -نظرياً للمفهوم الفكري « املوضوع نفسه»حاجة للجدل يف حقيقة أن لنا يف 

الفهم الفكري لألطروحة. هذا  يف مرحلة املحارضات يشغل الفضاء الذي شغله سابقاً 

مبحاولتنا لتأسيس استمرارية املبدأ امليتافيزيقي بني األطروحة  االعرتاف مرتبط  

واملحارضات
1

أخرى، إذا وضعنا هذا االستمرار جانباً، فإننا سنكون أمام النتيجة  . من جهة  

أن  دّ مببدأ األطروحة، فإن محتوى املحارضات ال ب اآلتية: بسبب استبدال الفلسفة النقدية

ها ، لكنّ ة  أو تربويّ  ة  تاريخيّ  ألسباب   مهملة، أحياها كانط ألطروحة   د استمرار  ه مجّر يوصف بأنّ 

لتمثيل فكره يف املرحلة التي نبحث فيها. ال حاجة للقول،  جديٍّ  بشكل   ليست مقصودةً 

غاىض نزاعنا بقدر ما ستكون الرؤية املقابلة التي تت النسبة لكلِّ ب إن النتيجة ستكون حاسمةً 

عن عنرص االستمرارية يف مذهب كانط. بالتايل يبدو أن مشكلتنا ستكون يف التحديد 

، وبالخصوص ما إذا كان ميكن عّد طريقة «املوضوع نفسه»الدقيق لكيفية إمكان فهم 

جهة يف و  فاصل   مؤرّشاً عىل أي فرق   حضنقد العقل املالحكم املتعارضة متاماً مع طريقة 

 النظر.

هنا تتبنّي لنا أهمية التفّكر. فبينام يصّح أن الحكم الذي تتمثل فيه الذات من خالل 

املوضوع املتشّكل فكرياً )املوضوع بوصفه فكراً(، واملحمول من خالل الصفات 

لفهم املعرفة، فإنه يصح كذلك أن املوضوع يف ة للموضوع، يظهر املنهج النقدي الحسيّ 

 للمعرفة( ال ميكن عموماً أن يقال إنه مطروق   )أي املوضوع الجوهري نقد العقل املحض

اهريته، ، وما ي عرف بظو النقدية عند كانط إاّل بأكرث الطرق غموضاً. الحقيقة أن نظرية املعرفة

هو  ما ضمن حدود ما ميكن معرفته بالنسبة لكّل  إيجاد مجال   جعلت من الصعوبة مبكان  

فهو  «للموضوع الرتانسندتايل»ليستحق اسم املوضوع. أّما بالنسبة  كاف   جوهري بشكل  

كري لألشياء يف ذاتها. املوضوع الف غري مالئم   إما أنه بقاء للتفكري ما بعد النقدي أو أنه اسم  

                                                        
1. Lectures 
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لألطروحة هو دمج الوجود الجوهري واملستقل لليشء يف ذاته مع صفة قابلية املعرفة. 

غري مورشوط، ويف  جوهريٍّ  يفصل قابلية املعرفة عن أي وجود   نقد العقل املحضف

أن الفهم  للغموض املقّدم هكذا، نجد الفصل يصبح املوضوع مشكلة. لذلك ونتيجةً 

الجوهري للموضوع استبدل فعلياً بالفهم الوصفي للموضوع
1

ً عىل  . يصعب اعتامدا

عرفة، امل يف املعرفة أن نقول ما ميكن أن يكون املوضوع؛ لكن تعريف النظرية الظواهرية

 وواضح. طبيعيٌّ  ، إجراء  ة الكلية والرضورية، بأنها موضوعية  من حيث الخاصيّ 

واآلن هذا بذاته يشري إىل أن موقف املحارضات، التي تعرتف كام يبدو بورشعية علم 

. فإذا كانت نقد العقل املحض، ال ميكن أن يكون بعيداً عن موقف امليتافيزيقا

قط، والنقد يتحدث عن املوضوعي، فلن يكون املحارضات تتحدث عن املوضوع ف

للتغيري العكيس يف منهج صياغة الحكم أهمية حقيقية. يف كال الحالتني ينبغي أن يكون 

ل هو االنسجام مع املبادئ الكلية للفكر الذي يشكّ  لنا صياغة للنتيجة بأن رشط املوضوعية

اقع هي النقطة الحاسمة، وليس هناك غموض يف املقوالت. هذه يف الو  -أساساً للتجربة 

ة التي ، واملعرفمتاماً عن اليشء يف ذاته عنها. املوضوع الذي يشري إليه مميّز   تعبري كانط

 يشتمل عليها الحكم مامثلة متاماً ملحتوى التجربة باملستوى نفسه.

 هي إىل اآلن، بوصفها غري مرتبطة  «[ التجربةالتمثالت ]املدركات املستّمدة من 

محتملة. وإذا كان ال بد من ارتباطها مبوضوع،  ألحكام   مبوضوع، مجرد محموالت  

لتشكيل الحكم، الذي سأربطه باملوضوع. وهكذا تكون املعرفة  فعيلَّ أن أجد وسيلةً 

أمربيقية، أو عالقة للتمثالت باملوضوع. إنها تكون ممكنة من خالل األحكام  معرفةً 

فقط، ويجب أن تكون صورتها مقررة لها )قطعاً(
2

ر صورة الحكم . واملفاهيم التي تقرّ 

املوضوعات هي املفاهيم املحضة للفاهمة أو املقوالت،  من خالل الرجوع إىل كّل 

                                                        

من دون فائدة، إذا كانت خاصية  نقد العقل املحضاملتشعبة يف  . ستكون مهمة تحديد عبارات محددة من خالل عبارات كانط1

محددة فيا يخص تحقيق جوهرية املبادئ الكلية من خالل التجربة، من جهة أخرى فيام يخص شمولية التجربة عن  املوضوعية

 طريق املبادئ العقلية.

يشري كانت من خالل التباين إىل عبارة سابقة حيث كان هناك ذكر لنوع من الحكم مل يتحدد بهذه الطريقة، وبالتايل ال يؤدي  .2

 إىل معرفة.
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 ر ما إذا كانالتجارب. إن املفاهيم هي التي تقرّ وبالتايل تكون هذه أساساً إلمكان كل 

قابالً لصورة الحكم القبيل أي موضوع  
1
. 

ة کیبیيف مقاربة اإلجابة عن سؤال كيف تكون األحكام الرت  الجدير باملالحظة أن كانط

 ممكنة يستمر يف تحديد أساس التجربة. كام يتابع: القبلية

من املفاهيم غري املرتبطة بالحواس... إذ ال  العلية ال ينطبق عىل أي نوع  إن مبدأ 

ميكن انتزاعه من املفاهيم املجّردة. فإنه يحتمل أن يكون قبلياً من خالل عالقة األفاهيم 

 .ة الكافية هو مبدأ تقوم عليه التجربة املمكنةبالنسبة للتجربة املمكنة، مبدأ العلّ 

 األساس هو الذي وفقاً له إذا وجد يشء، ينتج يشء آخر وفقا للقوانني الكلية.

ة ال تصّح کیبیللفاهمة. فاألحكام الت  التجربة ممكنة فقط من خالل املفاهيم القبلية

ة، أو کیبیهي الت  تجربة   يف األشياء الحقيقية يف ذاتها، بل من خالل التجربة فقط. فكّل 

ة توليفية باألشياء املقبولة موضوعياً. إن مبدأ الرضورة األمربيقية لربط كل معرف

ة.ة قبليّ رکیبیّ التمثالت يف التجربة هو معرفة ت
2
 

قد تبنّي أن . فينبغي لهذا املقطع أن يزيل كل آثار الشك الباقية بالنسبة ملقصود كانط

 نفسه الذي تحّدث عنه يف املحارضات وال ريب يف ذلك. املوضوع يف موقفه هنا نقديٌّ 

يف الحكم،  أي عنرص   اإلحساس. وهذا يعني، أنّ  ال يتباين مطلقاً مع ذاتية هو موضوع  

اس بحّد ذاته. عن اإلحس تؤكّده املبادئ الكلية التي تتوقّف عليها التجربة، بوصفها مختلفةً 

ان . وبالتايل إذا كنقد العقل املحضل عن النتائج الفينومينولوجية إذاً ال يوجد انحراف  

ة والنفي النقدي للميتافيزيقا ميثاّلن اليشء نفسه، مسّوغاً، فإننا نواجه الظواهريّ  خالفنا أنّ 

 تفرتض -عن الرفضبعيداً جداً - بالحقيقة الوحيدة وهي أن يف هذه املحارضات التي

، وبالتايل ما زال موقف كانط ظواهرياً. وإذا و جد وتّدعي الكشف عن علم امليتافيزيقا

ته )أكرث تعاليمه املميزة له( التي يجب أن تنتهي. لكن أنه ليس ظواهريّ  هنا، فواضح   تناقض  

 تاريخياً سريه امليتافيزيقا عرضاً هذا ال يعني أن البديل الوحيد هو افرتاض وجوب اعتبار تف

                                                        

 «.ليست إاّل معرفة املوضوع من خالل النمثالت الحسية»التجربة بأنها:  دة سطور يعرف كانط. بعد ع1

 عند تثبيت التعلق املتبادل للمبادئ ليكرر متايزاتها االساسية بالطريقة نفسها. . تصل تقريباً إىل عادة ذهنية مع كانط2
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آخر، إاّل ميكن عّد  محضاً للمبادئ التي يكذبها معتقده األسايس. ويبقى هناك احتامل  

؟ حضنقد العقل املرفض كانط امليتافيزيقا مبنياً فقط عىل بعض الورشوط املحددة يف 

تافيزيقا سارية املفعول حتى يف النظرية وإذا كان األمر كذلك، إاّل ميكن أن تبقى املي

، رشيطة مالقاة هذه الورشوط؟ فلرنَ إذا كانت املحارضات قد سلّطت الضوء عىل الظواهرية

 هذه األسئلة.

 ةوالظاهراتيّ  األنطولوجيا

 يف ، التي شملها كانطوهو حقيقة أن األنطولوجيا جداً يف الحّل  واضح   ميكن إيجاد بند  

كانت  ،يف املحارضات يف الئحة العلوم امليتافيزيقية يف املقالة ومتأخر   مبكر   وقت  

نفسه،  املذهب النقدي ، وبالتايل يجب أن تعّد جزءاً منمع التحليل الرتانسندتايل متامهيةً 

وبالتايل  .بل أكرث األجزاء حسامً فيه. إن رفض كانط ال ينطبق عىل هذا الجزء من امليتافيزيقا

انط له بأن ك إذا قيّدنا أنفسنا بالعلوم الثالثة الباقية، علينا أن نسأل هل تسمح فينومينولوجيا

طأ فهم من خ نقد العقل املحضلهذا. تنشأ املغالطة الديالكتيكية يف  كاملةً  ةً مينح رشعيّ 

 ميف ذاتها. وقد رأينا أن كانط ال يحاول أن يقدّ  موضوع العلوم امليتافيزيقية عىل أنها أشياء  

أخرى، نظراً الستحالة إدراج الله، والنفس  ذلك املوضوع يف املحارضات. من جهة  

والعامل بوصفهم مجموعاً كلياً يف الئحة الظواهر املقدمة، ال نستطيع اإلعالن لهم عن 

ط قابلية رش  بالظاهراتية. وبالتايل إذا تّم تعريف قابلية املعرفة التي يقيدها كانط بوضوح  

يجب  ،لرجوع إىل بدائل الظاهرة وإىل اليشء يف ذاتهمن خالل ا كيلٍّ  املعرفة بدقة وبشكل  

ديد ة تشعّد املسألة قد حسمت. لكن هذا سيكون إغفاالً للتمييز املهم، عىل الرغم من قلّ 

كانط نفسه عليه، بني املعرفة الشكلية واملعرفة املادية. وفقط ضمن عامل املعرفة املادية، 

للتجربة، الفعلية أو املمكنة، يبقى التناوب يف املسألة شامالً؛  اقعيةاملحددة بامليزة الو 

ويف التطبيق األدق للمبادئ النقدية تبقى معرفة الله والعامل متاحة لنا، عىل الرغم من أنها 

ف ننا نعر أو نقرر للكل أ  ة  منطقيّ  ليست نومان وال فينومان. أي أننا نستطيع أن نعرف كرضورة  

. هذه النتيجة تضع فوراً األنطولوجيا أو التحليل خالف ذلك عن الحقيقة الظواهرية
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قابلية املعرفة. ألنّه  مع الرتانسندتايل والعلوم امليتافيزيقية الثالثة الباقية عىل مستوى واحد  

يته د الثاين من أهللله والعامل يجّر با إذا كان غياب املحتوى املادي يف املعرفة املنطقية

األول من األهلية. ال شك أن هناك متييزاً مهامً يجب االعرتاف به.  فقد َوَجَب لنفس تجريد

وعليه ميكن اإلعالن عن إمكان معرفة مضمون املنطق الرتانسندايل عىل أساس أنه يوفّر 

املبادئ الفكرية املقّومة للتجربة، وبالتايل يكون قادراً عىل االستدالل، وهو اّدعاء ال ميكن 

م. ولكن من دون التقليل من شأن التمييز بني املبادئ الكوِّنة زعمه بالنسبة لبقية العلو 

واملنظِّمة، وبني ما يقبل وما ال يقبل االستدالل، يجب أن نعرف أنه بقدر ما يتم ادعاء قابلية 

 ،التشّكل الظاهرايت للمعرفة هو بالقدر نفسه من الحتمية معرفة أي من هذه املبادئ، فإنّ 

حالة من تلك الحاالت. وهذا كل ما هو الزم ليك  فسه من عدم املالءمة، يف كّل وبالقدر ن

 يوفّر لكانط حق االحتفاظ فوراً بظواهريته واإلميان بامليتافيزيقا.

ادئ ممكنة عىل املب معنى أن تكون امليتافيزيقا معيّنة   يبقى فقط أن نقّرر بطريقة  

ال  ء  يش ، وأن نحّدد العالقة بني امليتافيزيقا ومجمل املذهب النقدي. فقبل كّل الكانطية

عندما يرفض علم امليتافيزيقا الزائف، من خالل التعامل مع  بّد من اإلشارة إىل أن كانط

من التعاليم التي يجب أن تفهم، من  يف ذاته، فإنه يرفض مجموعةً  مفرتض   يشء  

كن للحقيقة ومكتف  بذاته. واآلن مي مستقلٍّ  نفسها التي صيغت فيها، كنظام  املصطلحات 

 نقدية، أن يكونا حاسمني أليّ  االستقالل والعزلة يجب، من وجهة نظر   أنّ  أن نفهم بسهولة  

تحتاج للتحقيق من خالل التجربة. لكن السؤال الطبيعي الذي ينشأ هو إذا كان يجب  نظرية  

قة تجعلها إلعادة الصياغة بطري معزولة، غري قابلة   بوصفه عقيدةً  يقيرفض املذهب امليتافيز

بتلك املعرفة للتجربة التي هي محك الحقيقة. قّدم  -مبارشة أو غري مارشة- عىل عالقة،

جواب كانط جزئياً يف اإلنجاز الفكري دور القوة
1
الذي يدمج فيه أحد فروع امليتافيزيقا  

ورة ة الالحقة التي تثبّت الرض ذاته، وجزئياً يف الكتابات النقديّ  نقد العقل املحضيف 

 ت الرضورة الذاتية لإلميان بالله.كام تثبّ  ةاملنطقيّ 

                                                        

1. Tour de force 
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لنتائج التالية مضمونة، ويظهر أن املنهج العام للكالم يف بسبب هذه االعتبارات تبدو ا

، ، املتحّدر من الظواهريةنقد العقل املحض( إن 1املحارضات يضيف اإلثبات الالزم. )

 سواءً  تيللظواهرية، وبالتايل عىل مجموع املبادئ ال يشتمل عىل املسلامت املنطقية

سّميت أنطولوجا أو تحليالً ترنسندالياً، ال ميكن أن تتّصف إاّل بأنها ميتافيزيقية. وبالتايل، 

كام تتضّمن  نقد العقل املحض( إن 2. )نقد العقل املحضجزءاً متّمامً ل تكون امليتافيزيقا

من امليتافيزيقا. إنه الجزء  املحارضات من خالل اشتامله عىل هذا املبحث، هو جزء  

قط، ألنّه ف ة بالورشوط التي تهب امليتافيزيقا مضموناً مادياً. إنه جزء  املرتبط باملعرفة البورشيّ 

عية اقال يحوي املبادئ التي تحدد داللته النهائية بالذات. هناك ما ميكن إيجاده خلف و 

البتة  ، ال ميكنناالتجربة وما بعدها، ومع ذلك، طاملا أننا مقيدون بورشوط املعرفة البورشية

مسبقاً يف املنطق الناشئ من التجربة  هذه املبادئ، إنها مفرتضة   أن نطمح ملعرفة جوهر

 ذاتها. البورشية يف حدّ 

تقريباً  امل  ك واعرتاف. مرّت هذه املقالة بشكل   لكالم، يبقى علينا تقديم تفسري  بعد هذا ا

ات بني األطروحة ومحارض  كانط ة الذي خضع له تفكرير الكبري والفائق األهميّ عىل التطوّ 

حول امليتافيزيقا
1
وميكن االستنتاج أن املوضوع عمل عىل التقليل من الفروقات يف وجهة  

النظر التي تفصل مبدأ األول عن الثاين. لكن األمر ليس كذلك، إذ بقي أمامنا أن نشري إىل 

أي مدى تّم االعرتاف بالفارق ضمناً. فاألسس التي حاولنا تثبيت اعرتاف كانط بامليتافيزيقا 

محاولته لدمج املظاهر املختلفة للفلسفة )قابلية تفكيك الرموز عليها ميكن أن تجمع يف 

وقفه م املتزايدة باستمرار يف كتبه الالحقة(، وعالوة عىل ذلك من أجل ربط فينومينولوجيا

النقدي باملبادئ امليتافيزيقية النقدية الكربى التي تتوقّف عليها أهمية الوجود اإلنساين. 

ية أن يعّد خاص شكل   إن ما ميكن أن نسّميه امليل التوليفي عند كانط، ال ميكن بأيِّ  ،واآلن

ميكن أن نكتشف ميالً آخر ميكن أن  خطوة   أساسية فريدة لتفكريه. يف موازاة ذلك يف كلِّ 

نسّميه انفصالياً. باملعنى الدقيق للكلمة، مل يغب أي من االثنني يف أي وقت؛ وأحياناً يكون 

                                                        

1. Lectures on Metaphysics. 
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ل تبنّي يف بعض املراح شبيه بأثر املفارقة. لكن الصحيح أيضاً أنّ   املتزامن أثر  لظهورهام

أحد امليول يسود عىل غريه. هنا فقط المسنا حدود التمييز األسايس بني األطروحة  أنّ 

ا. األوىل تسعى إلحراز الرتابط املنطقي )أو تسعى للفرار من قومحارضات حول امليتافيزي

وط ، املحددة بورش للحّد الفاصل بني املعرفة البورشية واضح   سم خطٍّ التناقض( من خالل ر 

الحس، والحقيقة كام تتحدد من خالل الفكر. وبهذه الطريقة من املفرتض أن يتحرر الفكر 

قف املو أخرى، وهي التي متثّل  من القيود التي تفرضها الحواس. أّما املحارضات من جهة  

تفهم الحقيقة امليتافيزيقية التي تتجىّل للفكر س النقدي األصيل، فيبدو أنها تقتيض أنّ 

باملعنى املحدد بالقيود املفروضة عىل املعرفة اإلنسانية الدقيقة بالظواهر. بهذا املعنى 

جزءاً من امليتافيزيقا. إنه القسم الذي يخربنا كيف  نقد العقل املحضأيضاً يجب اعتبار 

 املبادئ املطلقة، ويخربنا ضمناً كيف ال ميكن تفسريها. ميكن تفسري

االعرتاف الذي تحدثنا عن وجوب اإلشارة إليه، يرتبط بالفرق شديد األهمية بني العلوم 

ؤلفة من موقف املجموعة امل فة الذي بيّنته وجهة النظر النقدية. إذ إنّ املختل امليتافيزيقية

الالهوت، والكوزمولوجيا والسيكولوجيا ال يتغرّي بذاته مادياً يف التحول من األطروحة إىل 

عىل  خاص   املحارضات؛ وما قيل عن امليل االنفصايل لألطروحة ينطبق بشكل  

ثال كام يقّدم الله وامل كبري   إىل حدٍّ  يف هذه املقالة النومان الكامل م كانط. يقدّ األنطولوجيا

كام هو متضمن منطقياً يف حياة الفكر املهمة؛ وهنا أي  -األخالقي يف كتاباته النقدية 

طور عن ت تطور ما بعد األطروحة ناجم   كانط أقل تطوراً. ومن ثم، إنّ  نالحظ أين كان تفكري

هذه األفكار األكرث عمومية، التي المستها تلك املقالة، والتي ن ظّمت فيام بعد يف 

ر . إن املبادئ العامة لألنطولوجيا هي التي تستثماألنطولوجيا أو التحليل الرتانسندتايل

ي ما إن املبادئ الت ،خالل األنطولوجيا ومن -نسّميه معناها ما  -التجربة بخاصيتها الكلية 

زالت أكرث عمومية املشمولة منطقياً يف األخرية تكتسب موقفها حول واقعية التجربة التي 

تسمح لها وحدها من وجهة نظر نقدية باّدعاء الورشعية. ال ميكننا أن نؤكّد بسهولة نجاح 

 دماج هنا، كام نجح يف تثبيته يف حال التجربةكانط أو رغبته يف النجاح، بتثبيت االن
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 ، وأنومتأرجح   واألنطولوجيا. لكن عىل فرض هذا، تكون النتيجة، أن كالم كانط غامض  

 للميتافيزيقا. نظام كانط ليس خالياً من أي مكان  

 



 

 

 

 

 

 

 

 أساس عىل ،كانط فلسفة يف املتعالية الطبيعة بعد ما نفي عىل وقفة

 1االستعالئّية املثالّية إثبات

 3، ومحمد على إيجئي2علي أصغر مرو ت

 تعاليةة امليا ترى ما هو املوضوع املحوري الذي نقصد البحث يف تفاصيله حينام نتحّدث عن املثاليّ 

 ؟إلميانويل كانط

« الزمان واملكان»يعتقد باستعالئية صور اإلدراك الحيّس  نصوغ السؤال بشكل  آخر: إميانويل كانط

 واملقوالت الذهنية االثنتي عورشة، فام املقصود من ذلك؟

، ال تكتسب من التجربة رغم أّن املعرفة املقصود مام ذكر أّن صور اإلدراك الحيّس واملقوالت برأي كانط

 أنّنا عىل سبيل املثال كلّه زماين ومكاين، إاّل  - الفينومينات -اهر والتجربة ال تتحّققان دونها؛ فإدراكنا للظو 

زنا فيا ترى ما هو السبب يف عج - النومينات -غري قادرين عىل معرفة الزمان واملكان بالنسبة إىل الذوات 

نحن غري قادرين عىل تسخري الحّس والذهن  عن معرفة حقائق النومينات؟ كانط استدّل عىل ذلك كام ييل:

، كام ال ميكننا الحديث عاّم يكتنفه يف منأى عن التجربة ويف «اليشء يف نفسه» يف آن  واحد  بشأن النومني

، إىل جانب عدم قدرتنا عىل بيانه يف نطاق اإلدراكات الحّسية املحضة. بطبيعة الحال ال  إطار  نظري بحت 

يعترب أعمى عندما يتجرّد عن النشاط الذهني، ومن ثّم يفقتد كلّيته  يف الحالتني، ألّن الشهود الحيّس ثرة 

                                                        

 سمیدئالیاثبات ا هیمتعايل در فلسفة کانت بر پا عةیتأميل بر نفي ما بعد الطب»املصدر: مرّوت، عيل أصغر و إيجئي، محمد عىل، . 1

 ، إيران.173ـ  19هـ ش، ص  1392نورشة )پژوهش هاي فلسفي(، جامعة تربيز، السنة السابعة، خريف وشتاء عام  ،«يیاستعال

 مطر حسن عيل تعريب:

 .(. حول املؤلف: أستاذ مساعد يف الفلسفة يف جامعة )بيام نور(، له مقاالت متعددة يف الفلسفة باللغة الفارسية )همدان ـ إيران2

 . أستاذ الفلسفة يف جامعة إصفهان )ایران(.3



250  (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

ورضورته؛ أضف إىل ذلك فالذهن ليست لديه القابلية عىل إثبات يشء  دون املشاهدة الحّسية، أي أنّه 

 .تركيبي لوحده ال مينحنا أي مضمون  

ينّم عن كونها متعاليًة، وال ميكن الحديث  ما ذكر، نقول: افرتاض تحّقق هذه املفاهيم القبليةاستناداً إىل 

 .عنها إاّل يف إطار الظواهر

باحث هنا ، حيث يسعى الالهدف من تدوين هذه املقالة هو دراسة وتحليل خفايا املفاهيم الرتكيبية القبلية

لق اعترب ، ومن هذا املنطنيوتن قد تأثّر بالتطّور املذهل الذي حدث يف فيزياء إميانويل كانط إىل إثبات أنّ 

، فبادر يف هذا السياق إىل تشذيب   مليتافيزيقاامفاهيم العلوم تركيبيًة قبليًة دون أي تحليل  علمي وتجربة 

دون أن يبايل؛ لذا حتّى وإن اعتربنا مورشوعه الفكري مصادرًة عىل املطلوب، عىل أقّل تقدير  ميكننا وصف 

 .ة صور اإلدراك الحيّس واملقوالت الذهنية القبلية، بأنّها غري تاّمة  استنتاجاته يف مجال استعالئيّ 

عجز يف نهاية املطاف عن ذكر إجابة  شافية  ومناسبة  عن السؤال التايل: كيف  كام أكّد الباحث عىل أّن كانط

ميكننا حمل املقوالت املؤّسسة للكلّية والرضورة عىل اإلدراكات الحّسية التي تضمن قبلية املفاهيم 

ىل حاله فيام غموض عالرتكيبية؟ كانط يعتقد بأّن الصور هي التي تفي بهذا الدور، ولكن هنا أيضاً يبقى ال

يخّص بيان كيفية ارتباط هذه الصور مع املقوالت؛ أي أنّنا برأي هذا املفكّر الغريب قادرون عىل استخراج 

الصور من خالل تحليل اإلدراكات الحّسية، ومن ثّم نقدر عىل استخراج املقوالت من باطن الصور عن 

 .طريق تحليلها

سلة  لبيان واقع العالقة بني القبيل والبعدي اعتامداً عىل سل ي اتّبعها كانطهذه اآللية االستداللية املعّقدة الت

من التحليالت، كيف ميكن اللجوء إليها يف معرفة حقيقة األحكام الرتكيبية؟ مام يعني أنّنا يف نهاية املطاف 

 .ال ّنتلك أي سبيل  ملعرفة األحكام الرتكيبية القبلية

 لتحريرا

****** 

 نبذة:

ة، وفيام بعد لوصف األشياء القابلة للتجرب نيوتن إّن املفاهيم القبلیة التي تطلق يف فيزياء

لوصف األشياء غري القابلة للتجربة أيضاً، إّنا تقبل اإلطالق ـ من وجهة  املتعالية الطبيعة

ـ عىل األشياء القابلة للتجربة، وإن إطالقها عىل تلك الضّفة من التجربة أمر   نظر كانط

 ممكن )األشياء املمكنة يف نفسها( غري مقبول. وقد وصف كانط رؤيته هذه بـ )املثالية

 (، األمر الذي جعل منه قائد ثورة  يف الفلسفة عىل غرار الثورة التي قادها كوبرنيقاالستعالئية
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يف علم الهيئة. يسعى كانط إىل االستدالل عىل الثورة املعرفية يف الفلسفة يف إطار الفلسفة 

 . نحاول يف هذا املقال أن نثبت األمور اآلتية:االنتقادية

 ـ عىل فرض صّحته ـ ال ميكن استنتاج املثالية أوالً: من مقدمات استدالل كانط

 .االستعالئيّة

بل هي  ،، ال تعترب رؤيًة يف إطار الفلسفة االنتقاديةلـ كانط الكوبرنيقيّةثانياً: إن الثورة 

 .املتعالية تعّد نوعاً من ما وراء الطبيعة

 ملقدمةا

التاميز بني )اليشء كام هو( )اليشء يف حّد ذاته، أو اليشء يف نفسه، أو النومنيعترب 
1

 ،)

وبني )اليشء كام يبدو( )اليشء بالنسبة لنا، أو اليشء الظاهر، أو الفينومني
2

(، متايز  جذريٌّ 

خاللها،  فهم فلسفة كانط إاّل من . ومن بني االمتيازات التي ال ميكنوحيويٌّ يف فلسفة كانط

 تقسيم املفاهيم والتصّورات السابقة إىل ثالثة أقسام:

 ـ الصور املحسوسة السابقة )الزمان واملكان(.1

ـ املفاهيم السابقة للفهم )املقوالت اإلثنى عورش: الوحدة والكرثة والكل والجوهر 2

 .(لة واملعلول و...والعرض والع

 )الله والنفس والكون(. ـ الصور املعقولة3

 ترتبط بدائرة األشياء يف نفسها، وأما فيام يتعلق من وجهة نظر كانط إّن الصور املعقولة

 قد تّم حتى اآلن استعامل هذهبالقسم األول والثاين من املفاهيم السابقة، يرى كانط أنه 

املفاهيم يف حقل الظواهر واألشياء يف نفسها، مبعنى أن اليشء )الظاهر أو يف نفس األمر( 

للزمان واملكان، وتطلق عليه مقوالت من قبيل: العلية، والجوهر، يفهم بوصفه أمراً خاضعاً 

وما إىل ذلك
3

حقل الظاهريات يف  . وقد تّم تحقيق هذا األمر ـ من وجهة نظر كانط ـ يف

                                                        

1. Noumen. 

2. Phenomen. 

3 . Barbara Froeschle, 1994, A Study of the evolution of the Phenomenological Nature of Cultural 

Consciousness Kant, Hegel, and Heidegger, University of North Carolina. 
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، وأما يف حقل األشياء يف نفسها، فإن السؤال الرئيس لـ كانط يقول:  نيوتن فيزياء بنجاح  تام 

أيت )تعاليه( ـ ومن هنا ت، الذي ينتقل بواسطة املتعالية هل ميكن اعتبار ما بعد الطبيعة

تسميته باملتعالية ـ من الظاهريات إىل األشياء يف نفسها، بوصفه علامً )حقيقياً(. يريد كانط 

من الذين يتعاطون فيام بعد الطبيعة أن يرتكوا نشاطهم بشكل  مؤقت، ويجيبوا أوالً عن 

سؤاله
1

ىل ما بعد الطبيعة السؤال عن إمكان ما بعد الطبيعة املتعالية مقّدم  ع . إن طرح

 املتعالية نفسه، وي عّد مقّوماً للفلسفة االنتقادية.

 عن هذا السؤال سلبي؛ إذ يقول: إن ما بعد الطبيعة الجواب الذي يقّدمه كانطإن 

تحيلـ بوصفه علامً )حقيقياً( ـ أمر  مس املتعالية
2

. إن من بني أدلة كانط هو االستدالل عىل 

املفاهيم القبلیة من القسم األول والثاين. وقد عرّب عن هذه الرؤية باملثالية  أساس ظاهرية

االستعالئية
3

، واعتربه قابالً للمقارنة بالرؤية الثورية لكوبرنيق يف علم الهيئة، ومن هنا فإنه 

يف الفلسفة، إذ إنّها تعمل عىل إعداد ومتهيد املقدمات  ثورة االستعالئية يعترب املثالية

 لتحّول الفلسفة إىل علم  )حقيقي(.

 إذا كان هذان القسامن من املفاهيم القبلیة قابلة لإلطالق عىل مجرد عامل الظاهريات

فقط، وال يكون لهام يف عامل األشياء يف نفسها أي مصداق  أبداً، وبعبارة  أخرى: إّن هذه 

 املفاهيم إذا كانت من الناحية التجريبية عينيًّة وحقيقيًّة، ولكنها من الناحية االستعالئية

الذي يحاول أن يصف بها اليشء يف نفسه، بدالً من أن  املتعالية ذهنية، فإّن ما بعد الطبيعة

يكون علامً سيكون يف مثل هذه الحالة مجموعة من الخزعبالت واألوهام
4
. 

دىن سؤاالن ، هناك يف الحّد األ أو الثورة الكوبرنيقية لـ كانط االستعالئية يف مورد املثالية

 يتسحقان الطرح، وهام:

                                                        

 1388، مركز نورش دانشگاهي، طهران، 83، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص متهيداتكانت، إميانوئيل، . 1

 هـ ش.

2.Stang, Nicholas Frederick, 2006, Kant’s Modal Metaphysics, Princeton University. P. 155 – 159. 

 .131، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص متهيداتكانت، إميانوئيل،  .3

4. Boehm, Omri, 2009, Kant’s Critique of Spinoza, Yale University. P. 119. 
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ـ عىل فرض صّحة مقدماته ـ يثبت النتيجة املدعاة  أوالً: هل الدليل الذي يقّدمه كانط

 (، أم ال؟االستعالئية له )أي املثالية

 نتقادية، استدالل  يف إطار الفلسفة اال االستعالئية لصالح املثالية وثانياً: هل دليل كانط

)أو عىل حّد تعبري املتأخرين عىل كانط: استدالل معريف(، أم أنه استدالل يف إطار ما بعد 

؟ والسؤال  املتعالية الطبيعة أو عىل حّد تعبري املتأخرين عىل كانط: استدالل  وجوديٌّ

مية خاّصة، ال سيام إذا أخذنا بنظر االعتبار أّن كانط يتهرّب بشّدة  عام بعد األخري يحظى بأه

 الطبيعة املتعالية!

 ظاهرّية املكان

 ، عىل( فيام يتعلق باملفاهيم املتقّدمة، بطريقتني)الذهنية االستعالئية ميكن إثبات ظاهرية

 النحو اآليت:

أن نثبت الذهنية االستعالئة لكلِّ مفهوم  بشكل  مستقّل، مبعنى أن نثبت مرّة أن  أوالً:

ذهني، ثم نثبت ذهنية املكان مرّة أخرى بدليل  آخر، ويف  الزمان من الناحية االستعالئية

 .ل  عن آحاد املقوالت األخرىاملوارد األخرى نثبت ذهنية كّل مقولة  بشكل  مستقلٍّ ومنفص

أن نثبت ذهنية جميع هذه املفاهيم بدليل  واحد، فمثالً بدالً من إثبات أن )املكان  وثانياً:

ذهني(، نثبت أن جميع املفاهيم املذكورة تشرتك يف خصوصية،  من الناحية االستعالئية

 ناحية االستعالئية ذهني.وكّل ما يشتمل عىل تلك الخصوصية ي عترب من ال

مة، يرى للمفاهيم املتقد وفيام يتعلق بالطريقة األوىل إلثبات الذهنية االستعالئية

خلالً يف مورد ما إذا كان الزمان واملكان يف فلسفة كانط موجودان يف الذهن  ترندلنبورغ

: باإلضافة إىل شقي ذهنية وواقعيّة هذه األمور هناك شقٌّ ثالث  أو يف العني فقط. فهو يقول

أيضاً: إن هذه األمور ميكن أن يكون لها مصداق  يف الذهن، ومصداق  يف العني أيضاً. 

مل يأخذ هذا الشق الثالث بنظر االعتبار ويرى ترندلنبورغ أن كانط
1

. يّدعي آبل ـ من خالل 

                                                        

، ترجمه إىل الفارسية: محمد رضا الحسيني البهشتي، مركز نورش 82، ص 1، ج رشحي بر )متهيدات( كانتآبل، ماكس، . 1

 هـ ش. 1375دانشگاهي، طهران، 
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نبورغ ـ أن كانط ال يتجاهل هذا الشق الثالث فحسب، بل ويستدل عىل انتقاده لرؤية ترندل

 ً الضّد منه أيضا
1

. ثم يسعى )آبل( إىل ذكر أدلة كانط يف نفي الشق الثالث، إاّل أن األدلة التي 

يذكرها ـ باستثناء استدالل  واحد  ضعيف جداً، يذعن حتى )آبل( ألنّه استدالل  ناقص  
2
ـ  

للمكان، وال يتعرّض إىل إثبات هذا االدعاء يف مورد الزمان  ستعالئيةإّنا تثبت الذهنية اال 

كانط مل نعرث  األخرى. ونحن عند البحث يف تراث أو يف مورد املقوالت اإلثني عورش

 بدورنا عىل أدلة  أخرى تتعرّض إىل إثبات ذهنية الزمان أو غريه من املقوالت بشكل  مستقل.

من دليل.  للمكان، قد ذكر أكرث يف إثباته للذهنية االستعالئية وبطبيعة الحال فإّن كانط

ه صورة األشياء املنعكسة عىل املرآة، حيث فهو عىل سبيل املثال يذكر يف واحد  من أدلت

تبدو الجهات اليمنى من تلك األشياء واقعًة إىل الجهات اليرسى يف املرآة، والجهات 

س لها من لي اليرسى تبدو منعكسًة يف الجهات اليمنى من املرآة، ويستدل بأن هذه الواقعية

عالئية  ألمور  ذهنية، ال واقعية. ونحن هنا ال توجيه  سوى أن نعترب املكان خصوصية  است

نعتزم مناقشة أدلة كانط، وإّنا الذي نريد قوله هو أّن أدلة كانط إذا كانت صحيحة، فإنها 

إىل هنا وباالعتامد عىل األسلوب األول إلثبات ذهنية األمور املتقدمة اآلنف ذكرها، مل 

 لـ كانط بتاممها. االستعالئية تثبت املثالية

ً بالنسبة إىل ما بعد  وبطبيعة الحال فإن إثبات ذهنية املكان ـ يف حدوده ـ يعترب مرضّا

ت. فمن ذا ا. وإن كان هذا االستدالل ال يرض بعلم النفس النظري واإللهياملتعالية الطبيعة

ال يعترب الله أو النفس غري التجريبيني أموراً مكانية أو شاغلًة لحيّز  من املكان؟! وأما يف 

العقيدة النظرية فإن بعض األدلة )وليس جميعها( ـ من قبيل االستدالل عىل تناهي أو عدم 

ل استدالتناهي أبعاد العامل ـ من الناحية املكانية يفقد دعامئه. وعىل هذا األساس فإن 

عة ، إّنا يستهدف جانباً صغرياً مام بعد الطبيعىل ذهنية املكان من الناحية االستعالئية كانط

 املتعالية، ويخرجه من دائرة العلم )الصادق(.

                                                        

 املصدر أعاله.. 1

 .83املصدر أعاله، ص . 2
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 والفيزياء إمكان الرياضيات

 املثاليّة ، ميثل دليالً هامشياً يفيف إثبات ذهنية املكان من الناحية االستعالئية إن دليل كانط

أو ثورته الكوبرنيقية، وال يعّد دليالً رئيساً بالنسبة له. ونحن هنا عىل استعداد   االستعالئية

 نخوض يف الفلسفة. وليك القيام بثورة  كوبرنيقيةلنعرف ما هو السبب الذي دعا كانط إىل 

يف  الفيزياءو  يف بيان استدالل كانط الرئيس، علينا أوالً أن نفهم رؤيته يف حقل الرياضيات

 عرصه.

بطرح بعض األسئلة، نذكر منها خصوص  نقد العقل املحضبحثه يف  لقد بدأ كانط

 السؤالني األول والثاين، وهام:

 الخالصة؟ ـ ما هي إمكانية الرياضيات1

 الخالصة؟ ـ ما هي إمكانية الفيزياء2

 ، عىل الشكل اآليت:نقد العقل املحضسؤاله الرئيس يف  كام يبنّي كانط

 ـ ما هي إمكانية األحكام الرتكيبية القبلیة؟

إن مورد السؤال الرئيس يف جميع هذه األسئلة الثالثة يبدو واضحاً؛ إذ يتحّدث السؤال 

أصل  يف جميعها عن أصل اإلمكان )وهل أن هذا اليشء ممكن  أصالً(، وإن السؤال عن

اإلمكان يف حّد ذاته متقّدم عن كيفيّة اإلمكان )وأنه كيف يكون اليشء ممكناً(
1

فإّن  . وعليه

رب ـ من والرياضيات واألحكام الرتكيبية القبلیة تعت األسئلة املذكورة أعاله تثبت أن الفيزياء

ـ أموراً ممكنة. وبطبيعة الحال فإن األحكام الرتكيبية مورد البحث ليست  وجهة نظر كانط

 شيئاً زائداً عىل العلمني املذكورين، بل األحكام املذكورة هي التي تؤلف الرياضيات

يزياء لم الفيزياء )الف، وجانباً من األحكام يف عوالفيزياء. إذ يرى كانط أن أحكام الرياضيات

 وقبلیة، وهذا ما يجمع عليه مفرسو كانط وشارحوه بأجمعهم. (، تركيبيةالبحتة

يف  اءوالفيزي والسؤال الهام الذي يطرح نفسه هنا يقول: هل تؤخذ إمكانية الرياضيات

مفروضة مسبقاً؟ وهل البحث الفلسفي لدى كانط يقترص عىل مجرّد كيفية هذا  فلسفة كانط

                                                        

 .110ـ  109، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص متهيداتكانت، إميانوئيل، . 1
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اإلمكان؟ أم أن ذات اإلمكان الرياض والفيزيايئ بوصفهام علمني )حقيقيني( يجب 

أيضاً؟ ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال  نقد العقل املحضإخضاعهام للبحث يف 

 يجب االلتفات إىل التفسريين اآلتيني من قبل كانط، وهام:

دراساته وأبحاثه بوصفه فيلسوفاً ناقداً، كان يؤمن  قبل أن يبدأ كانط التفسري األول:

فية ة الرئيسة التي شغلت تفكريه تتعلق مبجرّد كي، واملسألوالفيزياء بعلمية الرياضيات

 إمكان هذه العلوم.

ـ  الفيزياءو  يرى إمكانية التشكيك حتى يف إمكان الرياضيات إن كانط التفسري الثاين:

ع يف عندما يورش  قبل التحقيق االنتقادي ـ بوصفهام علامً، ولكنه بعد الفراغ من البحث،

تأليف كتابه ـ حيث يعلم مسبقاً ما هي النتيجة التي وصل إليها ـ فإنه يبدأ بطرح نتيجة بحثه 

سؤاله خطوة ، تقّدم بعىل شكل أسئلة. فهو حيث توّصل إىل علمية رياضيات وفيزياء نيوتن

ألولويّة إىل السؤال عن إىل األمام، وانتقل من خالل السؤال عن كيفية اإلمكان من طريق ا

أصل إمكان ذلك أيضاً. أن يعمد الباحث يف البداية إىل ذكر نتيجة تحقيقه، ثم يعمل بعد 

ليس باألسلوب الذي يجهله كانط. وقد أطلق ذلك عىل إثبات هذه النتيجة خطوًة خطوة، 

عىل هذا األسلوب تسمية )املنهج التحلييل(
1
. 

قد أن . فمن وجهة نظره رغم أن كانط يعتالثاين لـ كانطويذهب آبل إىل القبول بالتفسري 

وف تسلك طريقاً معبّداً وموثوقاً للعلم، يتعنّي عىل الفيلس و العلوم الطبيعية علم الرياضيات

 واهية بيعية عىل أسس  أن يعمل عىل زعزعة هذه الثقة )بالنفس( ـ التي تقوم يف العلوم الط

من قبيل: )االتفاق العام يف مورد التجربة( ـ وأن يعمل عىل نقدها وتقييمها. ميكن لنا أن 

نفرتض أن هناك يف الحدِّ األدىن موارد معدودة من املعرفة الرتکیبیة القبلیة عىل نحو القطع 

ري ... عي إىل حدٍّ كبواليقني. وإن كان هذا االفرتاض العام قابل للتشكيك يف العامل الواق

إاّل أن هذا التشكيك يبقى يف محله، ال سيام يف مواجهة أي فلسفة جزمية ... وميكن أن 

يتم بأسلوب  تحلييلٍّ أو تأليفي. بيد أن نتيجة كال هذين األسلوبني واحدة
2

. وعىل هذا 
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 الفلسفة. يف الرياضيات والفيزياء، هي رؤية  انتقاديّة   األساس فإن رؤية كانط يف حقل إمكان

 وهنا علينا أن نرى: هل يذهب كانط إىل مثل هذه الرؤية حقاً.

يرى عامة الناس يف تأييد التجربة لنظريّة  ما، دليالً كافياً عىل صّحتها واعتبارها. كام 

أنهم يرون يف مجرّد )بداهة( وعدم إمكانية التشكيك يف نظريّة  ما يف الوهلة األوىل من 

أن يقوموا ببحث  حول مسألة البداهة ـ دليالً عىل صوابية تلك  مواجهتها ـ وحتى دون

النظرية. األمر اآلخر أن العلامء إذا اختلفوا فيام بينهم يف علم  من العلوم، وأرّص كّل واحد  

منهم عىل رأيه ومل يتنازل للطرف اآلخر، فإن عامة الناس سيفقدون الثقة بذلك العلم، ال 

علم ـ رغم شّدة االختالفات ـ مل يتقدم خطوًة واحدًة إىل األمام. سيام إذا وجدوا أّن ذلك ال

وبعكس ذلك إذا وجد الناس العاديون أن هذا العلم يقوم عىل ضوابط، وأن العلامء رسعان 

ما يحلون اختالف آرائهم ويتجاوزونها ويصلون إىل اتفاق  يف النظر، وبذلك يعملون عىل 

هم سيتفاءلون بذلك العلم. بيَد أّن هذه املالكات ـ بناًء التقّدم بذلك العلم نحو األمام، فإن

ـ ليست باملالكات املعتربة والحاسمة يف تحديد العلم الحقيقي ومتييزه  عىل ما يقوله آبل

من العلم الكاذب، وإن عىل الفيلسوف الناقد أن يبحث عن مالكات  أقوى وأن يسعى إىل 

عىل تلك العلوم، وأن يحقق يف اعتبار تلك  نقد القوى اإلدراكية التي حصلنا من خاللها

 العلوم وعدم اعتبارها.

رغم اعتباره لنفسه فيلسوفاً ناقداً، إاّل أنه عند تعاطيه  وعىل أي حال  فإننا نقول إن كانط

، بل كا يف عرصه، مل يتعامل معهام بشكل  فلسفيٍّ  والفيزياء مع الرياضيات ن يف ذلك وناقد 

لمة ك والرياضيات، معترباً أحكام الرياضيات ـ مثل عامة الناس ـ متأثراً بعظمة علم نيوتن

الفصل يف هذا املجال. وشاهدنا عىل ذلك العبارات الواضحة التي تطالعنا يف كتابيه 

 (.التمهيداتو )(، نقد العقل املحضالهاّمني: )

، وقوله والرياضيات بعدم وجود أي حاجة  إىل عملية نقد  لفيزياء نيوتن إن ترصيح كانط

و الذي يحتاج إىل هذا البحثوحده ه املتعالية بأن ما بعد الطبيعة
1

، وأنه إذا كان هناك 
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دة، ، فإنه لوحده ال ينطوي عىل فائوالفيزياء حول الرياضيات بحث  يف الفلسفة النقدية

تمثل املوالفائدة يف ذلك إّنا تكون يف االستفادة من هذا البحث يف البحث الرئيس 

بالبحث النقدي يف إمكان ما بعد الطبيعة فقط
1

 يقول كانط: . وكذلك

ـ حيث هام موجودان ـ ميكن السؤال عن كيفيتهام ...  والفيزياء إن الرياضيات

قه حتى الذي حقاملطلوب ، فإنه بسبب التقدم غري وأما فيام يتعلق مبا بعد الطبيعة

اليوم ... يحق لكل  شخص  أن يشكك يف إمكانه
2
. 

ة  يف وجود ضابطيف العلم الحقيقي من العلم الزائف يكمن  ثم إن املعيار لدى كانط

ميكن من خاللها وضع حّد لجميع الخالفات، وامليض بالعلم نحو األمام، أم أنه ال وجود 

بدالً من التقدم، يتقهقر )إىل اآلراء القدمية( أحياناً ملثل هذه الضابطة، وأن العلم 
3

. وهكذا 

)كيفية إمكان األحكام الرتكيبية القبلیة؟(، وإن  نقد العقل املحضاألمر يف مورد محورية 

لذلك  موجودة، وأنه والفيزياء كانط بسبب القول بأن هذا النوع من األحكام يف الرياضيات

تعرف بالرضورة من طريق العقل املتيقن، وأن أحكام  ال شك يف أن أحكام الرياضيات

الفيزياء التي يتم إحرازها بسبب املقبولية العامة القامئة عىل التجربة
4

، لذلك كله يثبت أن 

 تعترب من وجهة نظر كانط من األمور املشتملة عىل أحكام  تركيبيّة   وتنالرياضيات وفيزياء ني

 قبلیة، والتي ال تحتاج إىل انتقاد فلسفي، وتكون مقبولًة عنده بنحو  ما قبل انتقادي.

ن والتي تعرّب عن أن اعتقاده بأ  وبطبيعة الحال قد نجد أحياناً بعض العبارات لـ كانط

 املذهل املتحقق يف علم الرياضيات ألحكام الرتكيبيّة القبلیة ليس بسبب النجاحا

ية القبلیة إننا يف امتالك األحكام الرتكيب، بل يتم تربيره بشكل آخر، كام يف قوله: والفيزياء

                                                        

 .179ـ  173، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص متهيداتكانت، إميانوئيل، . 1

2. Kant, I. 1965, “Critique of Pure Reason”, Trans by Norman Kamp Smith, pressdin Macmillan. Mascali. 

B, p. 21. 

3. Ibid, B. p. vii. 
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محقون؛ إذ لوالها تستحيل التجربة
1

: إذا كان املراد من . ويف هذا املورد يجب القول

التجربة ليس أمراً تصورياً، بل أمراً تصديقياً، إذ الكالم عن )األحكام( الرتكيبية القبلیة، مبعنى 

(أن املراد من التجربة هو ذلك اليشء الذي يعرّب عنه كانط بـ )أحكام التجربة العينية
2

. ففي 

إن هذه األحكام هي حصيلة إطالق املقوالت )بواسطة  مثل هذه الحالة يجب القول:

األحكام الرتكيبية القبلیة املرتبطة بكلِّ مقولة( عىل املعطيات الحسية. ويف مثل هذه الحالة 

يجب القول: إّن اعتبار األحكام الرتكيبية القبلیة رهن  باعتبار التجربة، وإّن اعتبار التجربة 

القبلیة، وهذا يثبت الدور الباطل يف أفكار كانط كام هو  رهن  باعتبار األحكام الرتكيبية

إىل التأكيد عىل وجود الكثري من أنواع الدور  واضح. ومن هنا يذهب بعض الفالسفة

واملصادرة عىل املطلوب يف فلسفة كانط
3
. 

أن  . إذ إنه ـ كام سبقبيد أننا ال نرى رضورة إىل وجود مثل هذه األدوار يف فلسفة كانط

مة األحكام الرتكيبية القبلیة، عىل العظ ذكرنا ـ يستند بشكل  رصيح  يف معتقده بوجود

 املذهلة للرياضيات والفيزياء يف عرصه.

االنتقاد إىل  واعتبار عدم احتياجهام والرياضيات نيوتن لقد تّم تأييد التعاطي مع فيزياء

ك، بل وتّم التأكيد عىل ذلالفلسفي من قبل الكثري من الباحثني يف فلسفة كانط
4

. إّن تأصيل 
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 هـ ش.
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حدة و قد عنون فصالً من فصول كتابه ) كانط لهذه العلوم من الوضوح بحيث أن جيلسون

(التجربة الفلسفية
1
(زياء كانتأصالة فيبعنوان ) 

2
. 

ـ  والرياضيات تننيو  باألحكام الرتكيبية القبلیة يف فيزياء حصيلة الكالم أن اعتقاد كانط

خالفاً ملعتقد آبل ـ ليس ناتجاً عن فلسفته االنتقادية، وإّنا هو متحقق  بالنسبة له عىل شكل  

ه ذسابق  لالنتقاد. إن كانط طبقاً العتقاده بالوجود، وقوله عىل أساس  من ذلك بإمكان ه

 يف األحكام، يسعى إىل بيان كيفيتها، ومن هنا يندفع نحو رضورة القيام بثورة كوبرنيقية

 (.االستعالئية املثاليةالفلسفة )

 كيفّية األحكام الرتكيبية السابقة

شودة له؟ املن االستعالئية عىل املثالية إن سؤالنا الرئيس يف هذا املقال: ما هو دليل كانط

هناك من يعتقد بأن القول بذهنية استعالئية املفاهيم القبلیة يف فلسفة كانط إّنا هو قول  

 م( عىل كانط بالقول: 1947ـ  1863من غري دليل. وقد أشكل كورنليوس )

والعلية والفعل وردة كيف ميكن القول ـ عىل نحو سابق ـ بعدم وجود الوحدة 

الفعل يف األشياء، وإن هذه األمور بأجمعها مجرّد مقوالت ذهنية؟
3
 

ألة عنه يف هذه املس فايهينغرودفاع  ترندلنبورغوقد أقّر آبل ـ ضمن إشارته إىل رؤية  

ن  ذهنيتها، واعرتف بأ خلل  يف مسار االستدالل عىل تقدم املفاهيم عىلالقائلة بوجود 

                                                        

سعادت ومنوشهر بزرگمهر، انتشارات علمي وفرهنگي رسوش،  ، ترجمه إىل الفارسية: إسامعيل240ـ  239، ص 6، ج كانت

ـ  197ترجمه إىل الفارسية: عباس باقري، ص  فلسفي )سريي در تاريخ فلسفه(، شگفتيهـ ش؛ هريش، جون،  1372ن، طهرا

 هـ ش. 1386، نورش ين، 201و  198

 (.نقد تفكر فلسفي غرب. متّت ترجمة هذا الكتاب إىل اللغة الفارسية تحت عنوان: )1

 1357، نورش حكمت، طهران، 229ـ  207، ترجمه إىل الفارسية: أحمد أحمدي، ص تفكر فلسفي غربنقد ، ، آتني. جيلسون2

 هـ ش.

 .297ـ  296، ص افكار كانط. مجتهدي، كريم، 3
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)األغلبية الساحقة من املحققني تنحاز إىل رؤية فايهينغر و ترندلنبورغ يف هذه املسألة(
1
 .

عن هذا الرأي بوصفه الرأي الغالب كورنركام تحّدث 
2
. 

ويف  .قد حاول أن يأيت بدليل  إلثبات املثاليّة االستعالئية وأما من وجهة نظرنا فإن كانط

هذا املوضع من املقال نسعى إىل تقديم تقرير  عن حصيلة جهود كانط عىل نحو اإلجامل، 

من  زيدويف املوضع القادم من املقال ـ ضمن تحليلنا الستدالل كانط ـ سوف نقّدم امل

 الورشح والبيان يف هذا الشأن.

رياضيات ، يف إميانه املطلق ببشأن إثبات املثاليّة االستعالئيّة تتمثل نقطة عزم كانط

قبلیة،  بية مبادئ تركي. فإنه من خالل تحليل هذه العلوم أدرك أنها تشتمل عىلوفيزياء نيوتن

وأنه من دون اإلميان واالعتقاد بها، ال يكون االعتقاد واإلميان بالرياضيات والفيزياء ـ 

بوصفهام علامن )حقيقيان( ـ أمراً ممكناً. وعىل هذا األساس فإن كانط يؤمن بوجود أحكام  

 د، يكون ممكناً من طريق أوىل.تركيبيّة  وقبلیة، ويؤمن بإمكانها، إذ إن ما هو موجو 

السؤال القائل: هل ميكن لهذه األحكام أن تكون  ويف الخطوة الالحقة يطرح كانط

 أحكاماً يف باب األشياء يف نفسها؟ ويف معرض اإلجابة عن هذا السؤال أخضع كانط فرضية

واقعية موضوع هذه األحكام للدراسة والتحقيق، وقد أّدت به هذه الدراسة إىل القول بأن 

هذه األحكام إذا كانت واقعيًة بحسب الفرض، لن يكون لنا من طريق إلثبات صوابيتها أبداً، 

ومن هنا فإنه يستنتج أننا لو كنا نعلم حقاً بأن هذه األحكام صادقة، وأنه عىل فرض واقعيتها 

يكون هذا العلم بصدقها ممكناً، وعليه ال ميكن لهذه األحكام أن تكون واقعية، بل هي لن 

. فإن نسبة العليّة ـ عىل سبيل املثال ـ إّنا تقبل بني الظواهر، وليس بني أحكام ظاهرية

 دائرة يف األشياء يف نفسها، وإن أصل العليّة الذي هو أصل  تركيبيٌّ وقبيل، إّنا يكون صادقاً 

 الظواهر فقط.

 ولكن ملاذا ال ميكن التصديق بهذه األحكام عىل فرض واقعيتها؟ وقد استدل كانط

ندها (، ع)الواقعية إلثبات هذا املّدعى باختصار  قائالً: لنفرتض أن هذه األحكام العينية

                                                        

 ، ترجمه إىل الفارسية: محمد رضا الحسيني البهشتي.83، ص 1، ج رشحي بر )متهيدات( كانت. آبل، ماكس، 1

 .164، ترجمه إىل اللغة الفارسية: عزت الله فوالدوند، ص فلسفه كانت، ستيفان، . كورنر2
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ف كتب التحقق لهذه الحقائق الرضورية والعامة. ليس هناك سوى ميكن لنا أن نتساءل: كي

طريقني لذلك، وهام: الطريق املفهومي، والطريق الشهودي. وكّل واحد  من هذين 

الطريقني ال يخرج من إحدى حالتني: سابقة أو الحقة. ومن املفاهيم الالحقة أو الشهود 

ريب، حكم  تركيبيٍّ غري تجحصل عىل أي الالحق )التي تستند إليها املفاهيم الالحقة( ال ن

وال عمومية أو رضورة ليشء  من األحكام التجربية
1

بعمق،  ي عترب كانط مديناً لـ هيوم . وهنا

 ولذلك فإنه يقول:

 .2من سبات القول بالحتمية لقد أيقظني هيوم

التوّصل إىل هذه األحكام من الطريق الالحق. وأما من وعىل هذا األساس ال ميكن 

الطريق السابق، فإن هذا األمر يجب أن يتم إما من طريق الشهود السابق أو من طريق 

املفاهيم القبلیة؛ بيد أن كال هذين الطريقني مغلق؛ إذ ال ميكن من طريق املفاهيم القبلیة 

تحليل أي مفهوم  ال يأخذ بنا إىل ما وراء  وتحليلها العقالين الوصول إىل حقائق جديدة. إن

ذلك املفهوم، وال يوصلنا إىل مفهوم  زائد  عىل ذلك املفهوم الذي تّم تحليله، يك نصل 

ابق طريق الشهود السمن خالل تركيبه مع املفهوم الذي حللناه إىل حكم  تركيبي. يبقى 

القّوة الشهودية: ليس لدينا مثل هذه الذي يقول عنه كانط
3
. 

وبطبيعة الحال لو كنا ـ مثل الله ـ خالقني لألشياء، رمبا أمكن لنا الخوض يف شهودها 

سفته ليس من دون مناسبة، ألنّه سيعترب ـ يف فل السابق. وإن قياسنا إىل الله هنا من قبل كانط
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3. Kant, I. 1965, “Critique of Pure Reason”, Trans by Norman Kamp Smith, pressdin Macmillan. Mascali. 

A, p. 47 & 49. 
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عامل الظواهر هو من صنع الحقاً ـ أن الرّس يف قدرتنا عىل معرفة الظواهر يكمن يف أن 

عقولنا
1
! 

، ثّم يرّده مبارشة وال يراه قابالً لالعتامد هو أن تصلنا الفرض اآلخر الذي يطرحه كانط

هذه األحكام من طريق املدد الغيبي. وقد نسب كانط ّنوذجاً من هذه الرؤية إىل 

دينا طريق يثبت لنا ما إذا كان هذا املدد إلهيٌّ يوجد ل، ويأيت رفضه له من أنه ال كروزيوس

رباينٌّ أم أنه إلقاء  شيطاين
2
. 

ـ بااللتفات إىل شّدة إميانه املطلق بالفيزياء والرياضيات ـ  حصيلة الكالم أن كانط

يعتقد بوجود األحكام الرتكيبية القبلیة. ويف بيانه لكيفية هذه األحكام ومن خالل استناده 

ا، ومن هنا كيفية حصولنا عليه ىل االستدالل املتقدم، يالحظ أن واقعيتها ال ميكنه تفسريع

يعمد يف بيان كيفيّة األحكام الرتكيبية القبلیة إىل تغيري الفرض، ويخرج متعلق هذه األحكام 

 (.االستعالئية من العينية والواقعية إىل الذهن )املثالية

 يف علم الهيئة والفلك. فقد أراد كوبرنيق رشح فعله هذا بفعل كوبرنيق وقد قارن كانط

سكون األرض وحركة الشمس إىل  بعض األجرام الساموية، وأدرك أنه بتغيري فرضية حركة

عكسها )أي: فرضية حركة األرض وسكون الشمس(، يستطيع بيان حركات األجرام 

 حقل يف الساموية املذكورة بشكل  أفضل. وقد قام كانط مبثل هذه الثورة الكوبرنيقية

ل  أفضلالفلسفة؛ إذ بإمكانه من خالل ذلك رشح املعرفة القبلیة بشك
3
. 

رّد ج . إذ إن كوبرنيقمن ناحية أخرى معاكساً ملا قام به كوبرنيق وقد كان ما قام به كانط

اً وجعل العامل تابعاملركزية من )أرضنا(، يف حني قام كانط بإعطاء املركزية إىل )أذهاننا( 

                                                        

 ، ترجمه إىل الفارسية: محمد رضا الحسيني البهشتي.85، ص 1 ، جرشحي بر )متهيدات( كانت. آبل، ماكس، 1
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كانط يسعى إىل ترميم الرضر الذي  لها. ومن هنا كان بعض املحققني يقول بحق: لقد كان

ألحقه كوبرنيق بكرامة اإلنسان
1
. 

 النتيجة احلقيقّية الستدالل كانط

إىل االستدالل من أجل إثبات  وهنا نصل إىل أهّم موضع  من كالمنا. حيث سعى كانط

املنشودة له. يتألف استدالل كانط من مقدمات، ميكن املناقشة ـ  االستعالئية املثالية

بطبيعة الحال ـ يف بعضها أو جميعها. بيد أننا ال نهدف إىل نقد أي واحد  من مقدمات 

استدالله. وما الذي نريد معرفته هو أنه لو كانت جميع مقدمات استدالل كانط صحيحة، 

كن لنا أن نستنتج من املقدمات املذكورة ما يروم كانط إثباته )وهو القول بظاهريّة هل مي

 وعدم واقعيّة الزمان واملكان واملقوالت اإلثنى عورش(؟

ولإلجابة عن هذا السؤال نبدأ من القول: لو أن املفاهيم القبلیة املذكورة كانت ـ 

من خاللها أن نعلم بوجودها يف بحسب الفرض ـ واقعيًة، فام هي الطرق التي ميكن لنا 

األشياء؟ ال شك يف أّن أحد الطرق هو أن نتمكن من مشاهدة ذات اليشء يف نفسه مبارشة 

 ملسلمنيا ومن دون واسطة. وهنا سيكون العلم باليشء يف نفسه بحسب مصطلح الفالسفة

ريف أن يعمل عىل كشف الغطاء عن اليشء يف نفسه حضورياً، حيث ميكن للفاعل املع

من خالل حصوله عىل نوع  من الشهود غري الحيس، ويدرك اتصافه بأوصاف  من قبيل: 

العلية والجوهرية وما إىل ذلك مبارشة. والطريق اآلخر الذي ميكن لنا تصّوره للعلم باليشء 

 غري يكون متعلقاً للعلم بشكل  يف نفسه هو أن ال يتّم إدراك اليشء يف نفسه مبارشة، بل 

مبارش  ومن طريق أمر  آخر يحيك عنه. وهنا إذا أردنا االستفادة من مصطلحات الفالسفة 

املسلمني، وجب علينا القول: إن )صورة اليشء( تحصل لدى العامل، ومن خالل لحاظها 

لصورة ااالستقاليل يحدث له العلم الحصويل مبتعلقها. وإن )صورة اليشء( عىل قسمني: 

البسيطة )التصور(، والصورة املقرونة بالحكم عىل اليشء )التصديق(. ومن البديهي حيث 

يكون الكالم يف )األحكام( الرتكيبية القبلیة، يجب أن يكون النوع األخري من العلم 
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الحصويل )التصديق( هو املنشود. ويف هذا النوع من العلم الحصويل يتم إدراك النسبة 

لتصّورات أو املفاهيم، مبعنى أنّه يتم التصديق بدخول املوضوع أو عدم الدخولية بني ا

 وجود موضوع الحكم يف طبقة املحمول.

إّن الحكم ممكن  عىل صورتني: إما أن ميكن التوّصل ـ من خالل التأّمل والتفكر يف 

مفهوم موضوع الحكم والتحليل العقالين ـ إىل مفهوم املحمول، ثم حمله بعد ذلك عىل 

ضوع الحكم، أم ال. ويف الحالة الثانية )إذا مل ميكن الحصول عىل املحمول من خالل مو 

التأمل والتحليل والتدقيق يف موضوع الحكم(، ميكن لنا أن نفرتض أموراً من قبيل: أن هذه 

  الخطأ،اآلخرين يف األحكام ـ عىل سبيل املثال ـ هي بالنسبة لنا أشياء ال تخطئ وال توقع

ومن هنا يحق لنا االعتقاد بتلك األحكام من خالل االعتامد عىل مصدر  ال يقبل الخطأ وهو 

 الذي صدرت عنه تلك األحكام.

اد إىل الكتب أو باالستن ( يف الفلسفة املشائيةإن توجيه املعلومات بفكرة )العقل الفّعال

 الساموية عند املتدينني، متثل ّناذجاً من الحالة الثالثة لالعتقاد باألحكام الرتكيبية القبلیة.

إىل ذكر جميع هذه الطرق الثالثة، وسعى إىل القول بأن ال يشء من هذه  لقد عمد كانط

علق بالعلم اليشء يف نفسه. فأوالً فيام يت الطرق ميكنه أن يوصل إىل معرفة  تركيبية  سابقة  عن

بال واسطة، سبق أن ذكرنا أن كانط ينكر امتالكنا ملثل هذه القّوة الشهودية. وفيام يتعلق 

بالطريق الثاين، رأينا أيضاً أّن كانط يرى أن التحليل العقالين للمفاهيم الذي هو أسلوب ما 

أسلوباً عقيامً، وال ميكن من خالله الوصول إىل األحكام الرتكيبية.  املتعالية بعد الطبيعة

عتمد ، رأينا أيضاً أن كانط ال يوفيام يتعلق بالطريق الثالث الذي نقله كانط عن كروزيوس

 عىل هذا الطريق أبداً.

يف استدالله لصالح املثاليّة  ت التي أقامها كانطوهنا ميكن لنا القول بأن املقدما

، عىل فرض صّحة هذه املقدمات، تحتوي عىل املقدار الكايف من املواد االستعالئية

 الالزمة إلقامة استدالل  عىل واقعية األحكام الرتكيبية القبلیة.

تم افرتاض طرق  أخرى للوصول إىل املعارف الرتكيبية القبلیة،  قدمات كانطولكن بني م

. إن هذا الطريق ي عترب من وجهة ثم تّم نقدها. وهذه الطرق هي نفسها طرق التجربة الحسيّة
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ً بالكامل، وأنه قد أدرك عقم هذا الطريق من قبل  . إنديفد هيوم نظر كانط طريقاً مسدودا

التجربة ال ميكنها أن تعطينا مفاهيم سابقة  من قبيل: العليّة والجوهريّة وما إىل ذلك. لقد 

افرتض كانط التجربة بوصفها طريقاً ملعرفة اليشء يف نفسه. بيد أننا نعلم أن التجربة 

هر دون عامل األشياء يف نفسها. إن كانط تعرّب حرصياً عن عامل الظوا الحسية يف تفكري

. ومن هنا ميكن لنا أن نستنتج من خالل كالم كانط  طريق التجربة واألشياء الظاهريّة متّحد 

لألشياء الظاهرية أن  بشأن هذا الطريق )التجربة( أنه ال ميكن من مجرّد اإلدراك الحيس

 ،ندرك اتصافها باملفاهيم القبلیة. إن عامل التجربة )عامل الظواهر( يوصلنا إىل أحكام تركيبية

ف الرتكيبية ال تتص إاّل أن هذه األحكام ليست سابقة، ومن هنا فإن األحكام التجريبية

 تتصف بها األحكام القبلیة.بالشمولية والرضورة التي 

وفيام يتعلق بالزمان واملكان يجب القول: إننا ندرك الزمان واملكان يف الظواهر. إن 

الزمان واملكان عبارة  عن صور  لإلدراك الحيّس. فليس هناك إدراك  حيّسٌّ من دون زمان  أو 

، فصل املادة عن مكان  أو كالهام. كام ال ميكن يف أي قسم  مؤلّف  من املادّة والصورة

، إاّل إذا تّم ذلك يف مجرّد االعتبار العقيل. ومن خالل هذا الفصل الصورة يف الواقعية

ن إدراك م والتفكيك االعتباري فقط، ودراسة املادة والصورة بشكل  مستقل، متكن كانط

وما يدرك يف ظرف الزمان واملكان، ويرى الظرف بني الزمان واملكان،  الفرق الجوهري

سابقاً واملظروف الحقاً. يؤمن كانط بقّوة الحّس بوصفه قّوًة تدرك األمور الجزئية سواًء 

قبيل: الزمان واملكان( أم الحقة )من قبيل: ما يدرك بوصفه زمانياً أو من ) ةً یقبلأكانت 

مكانياً(
1
. 

يعطينا مفاهيم الزمان واملكان )رغم كونها  حسيةوعىل هذا األساس فإن عامل التجربة ال

من األمور القبلیة(، إاّل أّن الوضع يف مورد املقوالت ليس كذلك. ميكن لنا أن نكّون بعض 

عىل هذه األفهام  األفهام من خالل الظواهر دون إطالق املقوالت عليها. وقد أطلق كانط

(، من قبيل قولنا: )الحجر يبدو ثقيالً(. فإننا هنا مل نطلق كام اإلدراكية الذهنيةاألحتسمية )
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ً له، وإال لقلنا: )الحجر ثقيل(، ولكان  مقولة الجوهر عىل الحجر، ومل نعترب الثقل عرضا

هذا الحكم ي سّمى )تجربة عينية( وليس )إدراكاً ذهنياً(
1
عامل الظواهر ال يقّدم لنا مجرّد إّن  .

طينا ، وإّنا يعأحكام  تجريبيّة  عينية هي حصيلة إطالق املقوالت عىل اإلدراكات الحسية

قط. ومن هنا ميكن لنا أن نتساءل: ما هو املسّوغ الذي مجرّد األحكام اإلدراكية الذهنية ف

تنا الحسية؟ وهذا السؤال هو السؤال املعروف لـ يبيح لنا إطالق املقوالت عىل مدركا

 ( عىل هامشنقد العقل املحض(. وقد سعى كانط إىل اإلجابة عنه يف كتابه ))ديفد هيوم

 (.عنوان )االستنتاج االستعاليئ

ّن الشهود الحيس ال يكشف الغطاء عن اتصاف الظواهر باملقوالت. وعىل كلِّ حال  فإ

 بوصفه من ديفد هيوم إن هذا هو الحكم الذي ميكن لنا أن نستنتجه مام استلهمه كانط

طريقاً إىل التجربة يف إدراك األحكام الرتكيبية القبلیة وعدم جدوائيتها. فعىل سبيل املثال: 

بدأ دراستنا من مقولة العلية. إن أهميّة العلية يف فلسفة كانط تبلغ حّداً بحيث يذهب إننا ن

القول بأن جميع مقوالت كانط ـ باستثناء العلية ـ هي إىل  فيلسوف  كبري  مثل شوبنهاور

مختلقات ومبتدعات عبثية
2

مثل الحرارة بوصفها ، واآلن خذ بنظر االعتبار شيئاً ظاهرياً 

مصداقاً للعلية. لنفرتض أن الحرارة هي العلّة يف غليان املاء. ميكن لنا أن نتساءل: من أي 

 (طريق  ميكن لنا أن نعلم أن الحرارة هي علة الغليان؟ فإّن طريق التجربة )الشهود الحيّس 

 عن الحرارة؛ وذلك ألن اإلدراكات الحسيةال مينحنا مثل هذه املعرفة الرتكيبية الرضورية 

هي إدراكات الحقة، والعلية سابقة، وعليه كيف ميكن العثور عىل أمر  سابق  يف أمر  الحق  

رتف ينطوي عىل تناقض  واضح ، وقد اع متاماً؟ إن القول بأن التجربة تقدم لنا مفاهيم قبلیة،

تناقضكانط نفسه بأن هذا من ال
3
. 
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وعليه ال مندوحة من القول بأن الحرارة إذا كانت هي العلّة، فال ميكن إثبات عليتها من 

خالل التجربة. واآلن يجب أن نسأل: هل هناك من طريق  آخر إلثبات عليّة الحرارة غري 

 أن نفرتضه غري)أو الشهود الحيس(؟ إن الطريق اآلخر الذي ميكن لنا  التجربة الحسية

الشهود الحيس، هو الطريق املفهومي. مبعنى أن علينا يف هذا الشأن أن نسلك طريق عامل 

املفاهيم. ولكن من اآلن فصاعداً ميكن بذات الطريقة التي وجدنا فيها طريق العلم باليشء 

 قيف نفسه مسدوداً، أن نرى طريق العلم باألوصاف القبلیة للظواهر عقيامً سواًء من طري

 التحليل املفهومي أو من طريق املدد الغيبي.

يف معرض اإلجابة عن السؤال القائل: أي حق لنا يف ربط مجموعتني من األمور غري 

 عن هذا السؤال قائالً: ألن هناك املتجانسة القبلیة والالحقة يف إطار الحكم؟ يجيب كانط

. التي تسّمى يف الفلسفة الكانتية بـ )الشاكلة(واسطة تربر لنا هذا األمر. وهذه الواسطة هي 

إن الشاكلة هي التي تبنّي رشط إطالق مقولة عىل اإلدراك الحيّس 
1

ـ عىل سبيل املثال  . فإننا 

مقولة  كانطية. إن مقولة العليّة تقبل اإلطالق عىل  ـ نبحث مقولة العليّة التي هي أهم

اع الزمانية، وإن هذا التوايل يقوم عىل قاعدة استتبيام بينها من الناحية اإلدراكات املتوالية ف

حالة  لحالة  أخرى بالرضورة
2
. 

إن رضورة ذكر هذه القاعدة إّنا يستشعر من أن رصف توايل األمرين املدَركني ـ كام 

ذه عدة؟ إن هـ يثبت نسبة رضورة العلية بينهام. ولكن ما هي هذه القا أثبت ديفد هيوم

القاعدة هي أن التوايل يجب أن يكون عينياً وليس ذهنياً 
3

. إن التوايل العيني هو ذلك التوايل 

الذي يكون ما يأيت فيه أوالً، يكون أوالً بالرضورة، وال ميكن أن ال يكون أوالً، وأما التوايل 

والً،  أن ال يكون أ الذهني فهو يدل عىل ذلك النوع من التوايل الذي ميكن ملا يأيت فيه أوالً

فعىل سبيل املثال: لو أنني رأيت سقف البيت أوالً، ثم شاهدت جدرانه ثانياً، يكون هذا 

                                                        

1. Grady, Kyle R. 2008, the Discipline of Genius: Nature, Freedom and the Emergence of the Idea of 

System in Kant's Critical Philosophy, the Pennsylvania State University. P. 38 – 40 & 45 – 47. 

 .158، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص متهيدات. كانت، إميانوئيل، 2

3. Kant, I. 1965, “Critique of Pure Reason”, Trans by Norman Kamp Smith, pressdin Macmillan. Mascali. 

A, p. 193. 



  269  عىل نفي ما بعد الطبيعة املتعالية يف فلسفة كانط، عىل أساس إثبات املثاليّة االستعالئيّة وقفة 

التوايل توالياً زمنياً ذهنياً؛ إذ ميكن تغيري هذه النسبة، ومشاهدة الجدران قبل مشاهدة 

تها بعد ، ثم رأيالسقف. وأما إذا رأيت ـ عىل سبيل املثال ـ سفينًة يف النقطة )أ( من البحر

ذلك يف النقطة )ب(، ال ميكن القول برؤية هذه السفينة يف الوقت نفسه يف النقطة )ب( 

أوالً، ويف النقطة )أ( ثانية
1

ري، الرضو  . وعىل هذا األساس فإن التوايل العيني يعني التوايل

مقولة  القوكلام كان التوايل الزماين بني املدركني من النوع الرضوري أو العيني، أمكن إط

 العلية عىل ذينك املدَركني.

وعىل هذا األساس فإننا يف مورد العلية إّنا يجوز لنا إطالقها عىل املدَركني بورشط أن 

يكون التوايل بينهام من النوع الزماين الرضوري. إن قّوة الحّس هي التي متنحنا التوايل 

نستنبط الرضورة؟ وهذا هو السؤال الذي  الزماين، ولكن من أي موضع  من اإلدراك الحيس

دون أن يتقدم خطوة  أيضاً، ومل يكن لديه جواب  عن ذلك. وإن كانط يطرحه ديفد هيوم

عىل هيوم، يعترب هذه املسألة محسومًة، ويتجاوزها حتى قبل أن يجيب عن هذا السؤال. 

مثال شولزه: إن كانط يف الحقيقة مل يتمكن من اإلجابة أ ومن هنا قال بعض املحققني من 

عن سؤال هيوم
2
. 

إىل طرده من باب الظواهر، قام بإدخاله من النافذة،  وكام نرى فإن الذي عمد كانط

وأفرد له مكاناً يف غرف الظواهر، بعد أن خلع عليه عنوان شاكلة العلية. إذ إن الشواكل تنبثق 

بلیة الزمنية للمدركات الحسيّةعن الصورة الق
3

. واألسوأ من ذلك أن كانط يف مورد العلية 

، ويف نهاية املطاف يعلن عن أن رشط التوايل الزمني للعلة واملعلول  يقوم بعمليّة  تحليليّة 

الذي كان يقول بالفصل الزمني بني املعلول  أمر  غري رضوري، ويحكم ـ خالفاً لـ ديفد هيوم

                                                        

1. Ibid, B. p. 233 – 238. 

 .230، ص نگاهي به فلسفه هاي جديد ومعارص در جهان غربمجتهدي، كريم، . 2

3. Barbara Froeschle, 1994, A Study of the evolution of the Phenomenological Nature of Cultural 

Consciousness Kant, Hegel, and Heidegger, University of North Carolina. P. 15 – 16. 
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لعلة ـ بالتزامن بني العلة واملعلولوا
1

، وبذلك فإنه يضيع الوسيلة الوحيدة التي كانت بيده 

 للتمييز بني الرابطة العلية من غري الرابطة العلية يف األشياء الظاهرية.

يف مورد مقولة العلية ـ التي هي من أهم مقوالته وأكرثها مدعاة  والخالصة هي أن كانط

ل ـ ال يستطيع أن يثبت كيف ميكن لنا أن نطلق هذه املقولة بشكل  موّجه  عىل إىل التأمّ 

 الظواهر.

وأما يف مورد سائر املقوالت ـ وبشكل  عام يف مورد جميع املقوالت ـ ميكن القول: 

لو أن الشاكالت كانت هي الواسطة يف إطالق املقوالت عىل املدركات، عندها يجب أن 

. وليس هناك أي شاكالت بواسطة تحليل اإلدراكات الحسيةنتمكن من الوصول إىل ال

 محذور  يف ذلك؛ ألن

املفاهيم البحتة للفاهمة، وليس تلك الحواس إنا تعّد شاكلة لالستفادة من 

املفاهيم البحتة بشكل انضاممي
2
. 

خالل  والت منولكن باإلضافة إىل ذلك يجب أن يكون باستطاعتنا الحصول عىل املق

 تعالئيةاالس تحليل الشاكالت، بيد أن هذا األمر ـ بناًء عىل إحدى مقدمات استدالل املثالية

ت، إىل الشاكال  ـ غري ممكن؛ ألننا إذا توصلنا من خالل تحليل اإلدراكات الحسيّة لـ كانط

فإننا من خالل حمل الشاكالت عىل اإلدراكات الحسية لن نحصل عىل غري األحكام 

. ولو استطعنا من خالل تحليل الشاكالت أن نستخرج منها املفاهيم املقولية، التحليلية

 ن خالل الرتكيب بني هاتني املجموعتنيفلن نصل إيضاً إىل غري األحكام التحليلية. وم

 من األحكام الرتكيبية لن نحصل عىل غري حكم  تحلييل.

وعىل هذا األساس ال ميكن لنا من خالل التحليل املفهومي أن نكشف الغطاء عن 

 ؛ والاتصاف األشياء الظاهرية باملقوالت، كام ال ميكن ذلك من طريق الشهود الحيّس 

                                                        

1. Kant, I. 1965, “Critique of Pure Reason”, Trans by Norman Kamp Smith, pressdin Macmillan. Mascali. 

A, p. 203 and B, p. 248. 

 .159، ترجمه إىل اللغة الفارسية: غالم عيل حداد عادل، ص تمتهيداكانت، إميانوئيل، . 2
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أن الظواهر تتصف باألوصاف  ينفع اإلمداد الغيبي هنا أيضاً؛ إذن من أين عرف كانط

 املقولية؟

 خالصة الكالم أنه ال ميكن لنا أبداً أن نصل من خالل ـ املقدمات التي يذكرها كانط

 ـ إىل النتيجة املطلوبة له؛ إذ ميكن بتلك املقدمات كذلك االستعالئية يف إثبات املثالية

أن نثبت أن املقوالت والزمان واملكان إذا كانت واقعيًة، لن يكون هناك من طريق  إىل 

، ال ميكن التعرّف عليها، ولكن الزمان معرفتها. وكذلك إذا كانت املقوالت ظاهرية

املكان حيث يدركان بقّوة الحس، فباإلمكان معرفتهام. بيد أن هذا ال يعني أن الزمان و 

واملكان حيث هام مرتبطان باإلدراكات الحسية، إذن هام مجرّد أمور  ظاهرية؛ إذ ميكن 

أو ال يكونان كذلك، وإن ظاهريّتهام ال  للزمان واملكان أن يكونا أوصافاً لألشياء الواقعية

 تشّكل دليالً عىل مجرد ظاهريتهام.

 قد تعرّض بشكل  مستقلٍّ إىل إثبات الذهنية االستعالئية سبق لنا أن ذكرنا أن كانط

 هذه األدلة بحسب رؤية كانط نفسه؛ إذ للمكان باألدلة. ومن هنا ميكن التعرّض بالنقد إىل

يقول: إن املكان ليس وصفاً لليشء يف نفسه. ميكن لنا أن نسأل: كيف توصل كانط إىل 

هذا الحكم؟ هل توّصل إىل ذلك من طريق الشهود غري الحيس عن الواقع أم من طريق 

ة ك عدم صوابيالتحليل املفهومي أم من طريق اإلمداد الغيبي؟! ومن هنا ميكن لنا أن ندر 

 الرأي املستقل لـ كانط بشأن املكان طبقاً ملبانيه ذاتها.

وهنا ميكن لنا أن نتساءل: إذا مل يكن هناك أي طريق  إىل املعارف الرتكيبية القبلیة، 

ون أدىن ترّدد؟ د فكيف ميكن لنا أن نعلم األحكام الرتكيبية القبلیة املرتبطة بفيزياء نيوتن

 مقدمات نيوتن، وبني بفيزياء كن أن نثبت تناقضاً بني االعتقاد املطلق لـ كانطوهنا مي

 .االستعالئية استدالله يف إثبات املثالية

 والفلسفة النقدّية الثورة الكوبرنيقّية

من خالل ثورته الكوبرنيقية يف الفلسفة، يهدف ـ باإلضافة إىل املقاصد العملية ـ  إن كانط

ىل ع، وتأسيس ما بعد الطبيعة نظريّة  جديدة  تعمل املتعالية إىل القضاء عىل ما بعد الطبيعة
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مجرّد بيان األصول القبلیة الحاكمة عىل حقل التجربة. وإن ما بعد الطبيعة هذه حلوليّة 

 وليست متعالية؛ إذ إنّها تبقى يف عامل الظواهر وال تذهب إىل أبعد من ذلك.

 بوصفه فيلسوفاً معرفياً، أو فيلسوفاً انتقادياً ـ عىل حّد تعبريه ـ إىل اإلجابة يسعى كانط

أمر ممكن؟ وقد أعلن عن أن ما بعد  املتعالية عن هذا السؤال القائل: هل ما بعد الطبيعة

الطبيعة التي هي ليست سوى حصيلة إطالق املقوالت والزمان واملكان عىل األشياء يف 

بقاً طیة، ال موضع لها أبداً يف األشياء يف نفسها نفسها، غري ممكن؛ ألن هذه املفاهيم القبل

لـ كانط، ناهيك عن إطالقها عىل تلك األشياء االستعالئية ملبنى املثالية
1

. وعىل هذا 

عن األشياء كام هي أو األساس فإننا )مجرّد واجدين للمعرفة السابقة عن )الظواهر(، وليس 

األشياء يف نفسها(
2
. 

يف املفاهيم املذكورة، قد عمل ـ دون أن  من خالل قوله بالذهنية االستعالئية إن كانط

. إن ما بعد السلبية : ما بعد الطبيعةاملتعالية يدرك ذلك ـ عىل تطوير نوع  مام بعد الطبيعة

ً إيجابيًة  الطبيعة حتى عرص كانط قد كانت تصدر يف مورد األشياء يف نفسها أحكاما

املتناقضة املعرّبة عن وجود  وأحكاماً سلبية. وباإلضافة إىل وجود املدارس الفلسفية

تني حكام املتناقضة ال توجد يف مدرستني متناقضأحكام  متناقضة  فيام بعد الطبيعة، فإن األ 

فحسب، بل قد تجد هذا التناقض حتى يف املذهب الواحد أيضاً؛ من قبيل هذين الحكمني 

لسلة سو )الالهوت النظري: )هناك عىل رأس سلسلة العلل، علّة ليست معلولًة ليشء(، يف 

 العلل محدودة(.

ها يتّم يصل إىل ما بعد طبيعيّة سلبيّة بالكامل، وفي ستعالئيةمن خالل مثاليته اال  إّن كانط

سلب الزمان واملكان واملقوالت من ساحة األشياء يف نفسها. إّن هذا الرأي من كانط ـ 

 .قبل كّل يشء ـ أشبه مبذهب التنزيه الكالمي )يف قبال مذهب التشبيه( واإللهيّات السلبيّة

                                                        

1. Grady, Kyle R. 2008, the Discipline of Genius: Nature, Freedom and the Emergence of the Idea of 

System in Kant's Critical Philosophy, the Pennsylvania State University. P. 6 – 8. 

 .79، ترجمه إىل الفارسية: عيل بابا، ص كانطاسكروتن، روجر، . 2
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 بيعةمل تكن ترمي إىل تأسيس نوع مام بعد الط االستعالئية يف حني أن غاية كانط من املثالية

 .، بل تخريب كّل نوع من أنواع ما بعد الطبيعةاملتعالية

إّن القول بعدم اتصاف األشياء يف نفسها باملقوالت، يساوي سلب املقوالت من تلك 

األشياء، وهذا إذا دققنا النظر ال يعني شيئاً غري إطالق مقولة السلب عىل األشياء يف نفسها؛ 

 إذ يف مورد كّل يشء  يتم عرض حكم سالب، يطلق عىل ذلك اليشء ـ من وجهة نظر كانط

ولة السلب، وإن كانط من خالل سلب املقوالت عن األشياء يف نفسها، يكون يف ـ مق

الواقع قد أطلق مقولة السلب عليها، كام أن قول املشكك بعدم معرفة كّل يشء، يستلزم 

يف حّد ذاته معرفة. وإن إطالق مقولة  مهام كانت سلبيّة، ال ميكن أن تكون من وجهة نظر 

 .تعاليةامل الفلسفي، أو الوقوع يف مغبّة ما بعد الطبيعةكانط سوى تطويراً للتفكري 

 النتيجة

بهدف  ـ ـ التي هي تعبري  آخر عن مثاليته االستعالئية لـ كانط لقد جاءت الثورة الكوبرنيقية

يس ما ، وأن تكون مقدمة لتأساملتعالية تحرير الفلسفة وإىل األبد من رّش ما بعد الطبيعة

بعد طبيعة  جديدة  )ما بعد الطبيعة الحلولية( بوصفها علامً )حقيقياً(. وقد سعى كانط إىل 

سياق، ، وقد ذكر دليالً يف هذا الالثوريّة يف إطار الفلسفة االنتقاديّةاالستدالل عىل رؤيته 

إاّل أن دليل كانط أوالً ـ عىل فرض صّحة مقدماته ـ عاجز  عن إثبات مّدعاه. وثانياً ال يعّد 

، بل هو نوع  مام بعد الطبيعة املتعالية.  دليالً يف إطار فلسفة  نقديّة 
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 1ائيوالعالمة الطباطب كانط ،و الفينومني اليشء يف نفسه النومني

 3ورضا أكبريان 2سديأسياوش 

ة ساسيّ تعترب واحدًة من املسائل األ  «الظاهر»، والفينومني «الذات»أو  «اليشء يف نفسه» العالقة بني النومني

اعتباره إىل جانب املقوالت الذهنية ب وأكرثها تعقيداً، فهو من ناحية  ضّم الفينومني فلسفة كانطيف مبادئ 

ة، يف حني أنّه اعترب النومني مجرّد رشط  لتجيّل الفينومني بحيث ال ميكن لإلنسان أساساً للمعرفة البورشيّ 

 امتالك أي إدراك  ومعرفة  حوله.

التي  ةجملة آراء هذا الفيلسوف الغريب أّن األصول امليتافيزيقية عقيمة  لكونها تطلق املقوالت الذهنيّ  ومن

حّسية، وهذا هو السبب يف حدوث  تتجاوز نطاق ظهور الزمان واملكان دون أن تستند إىل أيّة معطيات  

تحدث جرّاء تجاوز حدود الظواهر والولوج يف عامل  )املحض(، إذ إنّها تعارضات يف عامل العقل الخالص

رشطاً متعالياً ومتعلّقاً من متعلّقات املعرفة،  ؛ وعىل هذا األساس ميكن اعتبار النومنيالنومينات الذوات

ومن ناحية  أخرى ال ميكن كسب أيّة معرفة  بشأنه، وهذه ليست املشكلة الوحيدة التي تعرض عىل فلسفة 

                                                        

وكالم  فلسفة) مجلة، «طباطبايئعالمة  نظر كانت و در داریو پديشء يف نفسه » ،رضا ،و أكربيان ،سياوش  ،أسدياملصدر: . 1

 .19ـ  1هـ ش، ص  1392، العدد الثاين، السنة السادسة واألربعون، خريف وشتاء عام (إسالمي

 عيل الحاج حسن تعريب:

 طالب دكتوراه يف الفلسفة والحكمة اإلسالمية ـ جامعة تربيت مدرّس.. 2

هـ ش. حائز  1332والفلسفة يف جامعة )تربيت مدرّس(، ولد يف همدان سنة  حول الكاتب: رضا أكربيان، عضو فرع الحكمة .3

ـ ش. كام يحرض بحث خارج الفقه واألصول،  1370المية من جامعة قم سنة عىل درجة املاجستري يف اإللهيات واملعارف اإلس ه

( يف الفلسفة والكالم اإلسالمي سنة Ph. Dهـ ش يف الحوزة العلمية، وحائز عىل شهادة الدكتوراه ) 1371والفلسفة والعرفان سنة 

(، نورش: دفرت نورش فرهنگ إسالمي، فانأخالق وعر هـ ش من جامعة تربيت مدرس يف طهران. وبعض مؤلفاته عبارة عن: ) 1378

 یسازگار هـ ش، و) 1380 قعة،انتشارات ب ران،یتوسعة دانش وپژوهش إ (، نورش: مؤسسةنیفلسفه ودهـ ش، و) 1378

( أربعة أسفارهـ ش، و) 1381 ران،یانتشارات مؤسسة توسعة دانش وپژوهش إ شه،ی(، نورش: جنگ اندنیعلم و د یوناسازگار 

ـ ش، و) 1382حکمت إسالمي صدرا،  ادی: بنقیوتقديم وتحق حی)تسعة مجلدات(، تصح (، وفلسفه در جهان إسالم نیمناسبات ده

: د. فی(، تألوتفکر فلسفي معارص هیحکمت متعالهـ ش، و) 1385إسالمي، )تحت الطبع(،  شهیواند هنگنورش: پژوهشگاه فر 

 حکمت إسالمي صدرا و: ادینورش: بن ان،یأکرب

Sermons of Friday Prayers (Khutba Of Jumu’ah), Islamic Education Center U.S.A, 2003. 

The Fundamental Principles of Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy, Routledge, U.K. 
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 بناًء عىل ما ذكر، وإّّنا يطرح عليه السؤال التايل: ما هي النسبة الحقيقية بني النومني والفينومني؟ أي كانط

كيف ميكن للنومني أن ي تّخذ أساساً للفينومني؟ لو قلنا إّن النومني علّة  للفينومني وسبب  لظهوره، ففي هذه 

 ، الحالة ال محيص لنا من القول بأنّنا اكتسبنا جزءاً واحداً من املعرفة بالنسبة إىل النومني عىل أقّل تقدير 

 متثّل علّيًة جاريًة. ذوات يف الكونوهذا يعني أّن علّيته للفينومني تلزمنا باعتبار ال

 الرأي املذكور تطرح عليه مؤاخذتان، كام ييل:

 .خالفاً ملا ادّعاه إميانويل كانط« الذات» . تتحّصل لدينا معرفة بالنسبة إىل النومني1

أي  ة تحصيل، مام يعني عدم إمكانيّ ضمن املقوالت الذهنية القبلية -سب هذا الرأي ح -. العلّية تندرج 2

 «.الظواهر» مصداق  لها يف عامل الفينومينات

 نطكا ةيف نظريّ  ال شّك يف أّن املؤاخذة الثانية أكرث أهميًة ودقًّة، فام طرح فيها ينّم عن وجود تعارض  جيلٍّ 

نا إحراز العينية يف ، كيف ميكنبالنسبة إىل الفينومني ؛ فلو أنّنا أنكرنا علّية النومنيفيام يخّص علّية النومينات

من  لدينا من معلومات ليس لهذا املفكّر الغريب؟ وكيف ميكننا البّت بأّن ما هو موجود   ةاملباين الفلسفيّ 

صياغة أذهاننا؟ وبعبارة  أخرى نقول إّن كانط اعترب املعرفة متحّققًة عن طريق نشاط  مشرتك  بني الحّس 

طلق ، ومن هذا املنةبليّ ة القة األحكام الرتكيبيّ والذهن ليك يتسنّى له عرب هذه األطروحة الدفاع عن عينيّ 

 ؛ذهب إىل القول بأّن النومني مبثابة الورشط املتعايل وهو مبعناه السلبي ال يتجاوز مستوى املعرفة البورشية

ا اعتبار ني، فكيف يتسنّى لنالحالة إن أنكرنا وجود أي عالقة  بينه وبني الفينوم هِ ولكن يرد عليه أنّنا يف هذ

 املعرفة أمراً عينياً؟

 ،والفينومني متثّل معضلًة جاّدًة يف فلسفة إميانويل كانط كر أّن مسألة االرتباط بني النومنينالحظ مام ذ  

الة التي بني يدي القارئ الكريم ضمن بيان األسلوب ومن هذا املنطلق تّم تسليط الضوء عليها يف املق

 ةيف هذا املضامر، حيث ميكن االعتامد عىل املبادئ الفلسفيّ  الذي اتّبعه العالمة محّمد حسني الطباطبايئ

 التي ساقها لوضع حلٍّ لها.

ا أنّهم يعتربون ، لوجدنومن بينهم العالمة الطباطبايئ املسلمني آراء الفالسفةلو تتبّعنا املوضوع يف رحاب 

ته، أي أّن صورته الخارجية منتزعة  من ماهيته، لكن غاية ما يف األمر ة لليشء بأنّها ذات ماهيّ الصورة العلميّ 

 .الصورة تفتقر إىل آثار الوجود الخارجيأّن هذه 

 شريَ مني، ثّم أ  والفينو  يبدأ البحث يف هذه املقالة بتحليل  تأريخي موجز  حول مسألة االرتباط بني النومني

الحكيم  آراء   كرتة، ثّم ذ   الوجود واملاهيّ الذي بادر إىل الفصل بني فيها إىل آراء الفيلسوف املسلم الفارايب

ور البحث، وذلك يف رحاب آراء ارحت فيها محوصدر املتألّهني يف هذا الصدد. بعد ذلك ط   ابن سينا

 ود واملاهية، وأضاف إىلالذي ذهب إىل القول بفكرة الفصل بني الوج العالمة محّمد حسني الطباطبايئ

املاهية ال تتّصف بأّي وجود  خارجي ألّن املوجود يف الخارج هو الوجود بأرسه، أي  هذا املوضوع كون

يف عامل الواقع هو عدم  وسلب  اتّصف بتعنّي  وتشّخص  خاصٍّ به؛ ومن  أّن كّل أمر  سوى الوجود املطلق
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املنطلق أكّد عىل أّن املاهية تعني ذلك الوجود الخاّص املالزم لقيود  وأعدام  أسفرت عن تجلّيها يف هذا 

 الذهن ومن ثّم تحّققت يف عامل الواقع.

نومني الفيو  بالنسبة إىل العالقة بني النومني يف ختام املقالة ذكرت نتيجة البحث التي فحواها أّن رأي كانط

فيام يخّص الحقائق املوجودة يف عامل الخارج، يف حني أنّنا  «اإلنكارية» تندرج ضمن مذهب الالأدرية

لة أأّن الظهور الذهني يف الحقيقة كاشف  عن واقع ذلك اليشء. املس نستشّف من آراء العالمة الطباطبايئ

طرح كانط بياناً شافياً لها، تتمحور حول اإلجابة عن السؤال التايل: هل أّن السلب أو األخرى التي مل ي

خاّص به أو ال؟ العالمة الطباطبايئ وضع إجابًة لهذا السؤال تناسباً مع مبانيه  االمتناع أو العدم، له نومني

. وأّما  ، لذا ميكن اإلجابة عنه بنعم، ألنّ الفلسفية هذه املفاهيم متثّل حدوداً وقيوداً لوجودات  معيّنة 

املوضوع الثالث يف هذا املضامر ففحواه أّن السنخية بني النومني والفينومني تحتفظ بكيانها يف رحاب 

 آراء العالمة الطباطبايئ.

 التحرير

****** 

 ملخص:

 وتوضيح العالقة بينهام يفجابة عىل مسألة اليشء يف نفسه والظاهر يحاول هذا املقال اإل 

جابات إ  م رؤية العالمة الطباطبايئقدّ ن ت  أ والعالمة الطباطبايئ وكيف ميكن  فلسفة كانط

ن العالقة م ن كانط اعرتف بوجود نوع  أ ضح يف املقال شكاليات يف فلسفة كانط. يتّ عىل اإل 

ه نّ أ نه إاّل م ن قبول الذوات املعقولة، ال مفرّ أ والظاهر فاعترب  الرضورية بني الذات املعقولة

 جربة.ها ال تخضع للتنّ أ باعتبار  الذات املعقولة أو الباطن نومن ستبقى مجهولةً  نّ أ ح يوضّ 

قة للحقي وصورة   الذي يظهر يف الذهن )املاهية(، هو ظلٌّ  نّ أ  يؤكد العالمة الطباطبايئ

رأي ل بني الظاهر واليشء يف نفسه خالفاً  معنايئٌّ  )الوجود(. وعىل هذا النحو، هناك ارتباط  

 شكاليات املوجودة يف فلسفة كانط.جابات عىل اإل إ حيث ميكن تقديم  كانط

 مدخل:

 سئلة اآلتية:عىل األ  جابات  إ ة، الحصول عىل ساسيّ من جملة مسائل الفلسفة األ 
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ما هي العالقة املوجودة بني اليشء يف نفسه
1
اليشء كام يظهر أو  نّ إ والظاهر؟ هل  

ساوي كانت حقيقة اليشء يف نفسه ال ت إذا يظهر عليه؟ اليشء يف نفس حقيقته يختلف عاّم 

ود االختالف يع مر أو أنّ األ ونفس  اً حقيقيّ  ما يظهر به، فهل يكون هذا االختالف، اختالفاً 

 لبنية ذهنه؟ نسان وبالتايل يكون معلوالًاإل  إدراكإىل 

شار إىل التاميز بني اليشء يف نفسه والظاهر. يعتقد أ  ول فيلسوف  أ  فالطونأ يعترب 

شياء يف نفسها أو ذواتها املعقولةحقيقة األ  نّ أ  فالطونأ 
2
شياء أ ما أ و  «املثل»تتحقق يف عامل  

العامل املادي
3
فام هي إاّل مظاهر   

4
 ،3) أصلهالهذه الحقائق يف نفسها حيث تختلف عن  

ة تختلف عن حقيق نسان يف هذا العامل يدرك صوراً اإل  نّ أ  فالطونأ  (. ويبنّي 485-475ص 

نسان بعينه ميكنه خرق العامل بتكامل نفسه وعروجه ليشاهد هذا اإل  نّ إاّل أ  املثل يف نفسها،

 فالطونأ  نّ إساس، فهذا األ  (. وعىل248-247ص ، 4)عليه حقائق تلك املثل كام هي 

الف، يعترب هذا االخت عليه، فإنههر ظومع اعتقاده باالختالف بني اليشء يف نفسه وما ي

 مري.اختالف نفس األ 

ه فيام يتعلق باليشء يف نفس ؤية هي الغالبة يف مرحلة ما قبل كانطصبحت هذه الر أ 

 الجديدة ورسوخها يف فلسفات ةفالطونيّ والظاهر وذلك من خالل نفوذها إىل الفلسفات األ 

نتورشت يف اِ تسعت و اِ  طونفال أ خرى، فإن الفلسفة الكالسيكية بعد أ  . بعبارة  القرون الوسطى

ول ل يف القرن امليالدي األ بني العامل املحسوس والذوات املعقولة. تشكّ  قالب الثنائية

ة طونية وباالعتامد عىل التاميز بني الذوات املعقولفال فكار األ باأل  متأثراً  نويصغاملذهب ال

الحقيقة والواقع ليست من نصيب العامل  نّ أ والظاهر. يعتقد املدافعون عن هذا املذهب 

فالطونية (. انتورشت هذه الرؤية األ 46ص ، 4ملا هو وراءه ) وصورة   املحسوس بل هو ظلٌّ 

شار أ . وفرفريوس مثال فلوطنيأ الجدد  فالطونيونيف القرن الثالث امليالدي مع ظهور األ 

                                                        

 ، قم، نورش البالغة.والتنبيهاتاالشارات (، 1375، حسني بن عبد الله )ابن سينا. 1

 ، طهران، سمت.بني طبقات املعرفة(، 1388احمدي، احمد ). 2

 .، ترجمة محمد حسن لطفي، طهران، الخوارزمي2، ج مجموعة آثار افالطون، ضمن: (، الجمهورية1380) افالطون. 3

 .3، نفس املصدر، ج افالطون. 4
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، ة املقابلة للعامل املاديطوهو النق السامواتالعامل الحقيقي هو ملكوت  نّ أ فلوطني إىل 

فى فرفوريوس أض( و 113، ص 16فأكد بذلك عىل التاميز بني الذوات املعقولة والظاهر )

بيل ة فاستفاد يف هذا السالذهنيّ  رسطوأات ة عىل كليّ يساغوجي، العينيّ إ من خالل تدوينه 

 فالطونأ كار فن من الرتويج أل برز الذي متكّ ر األ فالطونية. ويبقى املفكّ ثل األ ة امل  من نظريّ 

 هار ذكر اسمه اليوم باعتبملسيحي والذي ي  حول الذوات املعقولة والظاهر يف قالب الكالم ا

ة لهيّ فكاره حول الصور اإلأ  غوستنيوسأ . وضح غوستينوسأ فهو  شهر يف الغرباملعلم األ 

 اً مدرك نالذه كانأ سواءً  ة  رسمديّ  مور  أ الحقائق هي  نّ أ غوستينوس أ . يعترب ةفالطونيّ أ  بتعابري  

ص ، 16مور املحسوسة )وهي تختلف عن األ  هذه الحقائق صادقة   نّ أ ، كام غري مدرك   مأ 

ً لهيّ ة والتاميز بني الصور اإلفالطونيّ ثل األ ن امل  إ (. 119  ة والظاهر املحسوس يلعب دورا

غوستينوس حيث تركت هذه الرؤية تأثريها عىل الفكر الغريب يف أ من وجهة نظر  اً محوريّ 

ة قبل كانط وقعت تحت تأثري جواء الفكريّ األ  نّ أ القول القرون الوسطى. ومن هنا ميكن 

املعقول  ساس التاميز بني العاملأ لت عىل غوستينوس والتي تشكّ أ فالطوين وكالم الفكر األ 

 ة والظاهر.واملحسوس أو الذوات العقليّ 

ختلف عن ية العالقة بني اليشء يف نفسه والظاهر آخر ملسألة كيفيّ  حلٍّ  طريَق  م كانطقدّ 

العامل املحسوس صورة للعامل املعقول )املثل(  ن عقيدة كونأ فاعترب  فالطونيةالرؤية األ 

للعامل. ومن هنا ميكن القول يف باب  وواضحاً  صحيحاً  ل توضيحاً ن تشكّ أ ال ميكن 

ً  م تفسرياً كانط قدّ  نّ أ املعرفة،  للظاهر  يدة  جد فأسس ملعرفة   لليشء يف نفسه والظاهر جديدا

 ات هذا املقال.طاللة عليها يف طيّ سنحاول اإل 

 ورسطأمه وللفهم الذي قدّ  ةرسطيّ عىل نقد الفلسفة األ  رايباالفأخرى، عمل  من جهة  

ارايب اليشء ل الفة. حلّ واملاهيّ ة التاميز امليتافيزيقي بني الوجود م بذلك نظريّ للواقع، فقدّ 

ح ضّ ، وو ةاملوجود إىل عنرصين ميتافيزيقني )وليس مجرد مفهومني( أي الوجود واملاهيّ 

(. 47، ص 15بوجوده ) يكونص اليشء ن تشخّ أ و  تهل حقيقوجود اليشء هو الذي يشكّ  نّ أ 

 فهمهام ةة وكيفيّ مسألة التاميز بني الوجود واملاهيّ  نّ أ  هذا الفهم للحقيقة املوجودة، يبنّي 

 .مثال صدر املتألهنيمن أ  للفرايب نيالالحق لفالسفةا أمام د الطريقه  مَ  أنّه
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 لك يف حكمتهِ ومتثّل ذلرأي الفرايب  مشابهة   البن سينا عىل قراءة   الفلسفيُّ  شتمل البناء  اِ 

 مر  أ  ،املاهية من وجهة نظر ابن سينا نّ أ . مبعنى «للامهيةفاضة الوجود إ»ة ة ونظريّ املورشقيّ 

فاضة الوجود أي الربط إمن خالل  ة موجودةً ( وتصبح املاهيّ 5ص ، 1)العدم يساوق  ر  متقرّ 

فلسفة ابن سينا هي  نّ أ (. وعىل الرغم من واجب الوجودرشاقي باملبدأ )الوجودي اإل 

من  مركب   ن اليشء يف نفسهأ فلسفة ابن سينا تؤكد عىل  نّ أ ، إاّل كمل من فلسفة الفارايباأل 

 ضح التاميز بني اليشء يف نفسه وظاهره.وبذلك ال يتّ  ة  وماهيّ  وجود  

من الوجود واملاهية، إاّل  إىل الحقيقة املوجودة انطالقاً  صدراشار مالّ أ  ثانية   من جهة  

يعترب  حيث .ة يختلف عن فلسفة ابن سيناات امليتافيزيقيّ لهذه الحيثيّ  جديداً  م تفسرياً ه قدّ نّ أ 

 صدرامالّ 

شعاعات نور إهيات هي ابالذات، وامل والًأيف نفسه يتحقق  الوجود، حقيقةٌ  نّ أ 

 ة التي تحصل عىل حقيقتها ثانياً الوجود الحقيقي. أو ظهور الوجودات الخاّص 

 (.112ص ، 7الوجود )تبع بوبالعرض و 

فيض أ  ةً ر متقرّ  موراً أ ات ليست ن املاهيّ أ البن سينا  صدرا خالفاً أخرى، يعتقد مالّ  بعبارة  

وصورة  اً ليها، بل الوجود هو منشأ املاهيات واعتبار املاهيات كونها تجليّ إالوجود 

متتلك  مور  أ نها أ حال فهي تعرف ب (، وعىل كّل 35، ص 10الوجودات الخاصة والجزئية )

ث عن املاهيات صدرا تحدّ مالّ  نّ أ ق الخارجي )ولو بالعرض(. مع العلم من التحقّ  نوعاً 

 تصري معقولة   نأ ب»مثال أ  شار إليها بعبارات  أ و  ة  معرفيّ  ة  عقليّ  حيان باعتبار كونها معان  بعض األ 

 (. وعىل هذا368ص ، 9) «ةفاملشهود هو الوجود واملفهوم هو املاهيّ »أو  «من الوجود

جود اليشء و  نّ أ صدرا، متايز اليشء يف نفسه والظاهر. مبعنى د يف فلسفة مالّ النحو، يتحدّ 

 اليشء الذي يظهر بتبع الوجود. وظاهر   ة هي ظلُّ هو حقيقته أو اليشء يف نفسه واملاهيّ 

 دة  تعدّ م ن مسألة التاميز بني اليشء يف نفسه والظاهر قد ظهر بأشكال  أ  تقدم ضح ماّم اتّ 

لغربية نقطة عىل مستوى الفلسفة ا عترب كانطة. وي  سالميّ والفلسفة اإل  ةيف الفلسفة الغربيّ 

ا عىل مستوى الفلسفة مّ أ لليشء يف نفسه والظاهر، و  اً جديد م تفسرياً حيث قدّ  عطف  

د واملاهية، وفهم الوجو  جديدة يف تفسري ابتكارات   باطبايئم العالمة الط، فقد قدّ سالميةاإل 
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لتوضيح اليشء يف نفسه والظاهر.  كرث فائدةً األ  مر، هو الحّل وعاء نفس األ  نّ أ فاعترب 

طاللة عىل مسألة اليشء يف نفسه والظاهر من وجهة نظر كانط سنحاول يف هذا املقال اإل 

ىل ع جابات  إ م والعالمة الطباطبايئ فندرس نقاط االشرتاك واالختالف بينهام، ونقدّ 

 من فلسفة العالمة الطباطبايئ. كانط انطالقاً  طرحهاات التي شكاليّ اإل 

 ة للدراسةالسابقة التارخييّ 

نكتفي حيث س «اليشء يف نفسه والظاهر»ته حول لنظريّ  تفاسري عديدة   م دارسوا كانطقدّ 

 يف رؤية العالمة الطباطبايئ يف هذا املقال باإلشارة إىل البعض منها. وحسب ما يبدو فإنّ 

 بداعاتإ  حولهذا الشأن، ليست معروفة. تحدثت بعض الكتب واملقاالت املنتورشة 

والكالمية ةيف بعض املسائل الفلسفيّ  صدراالعالمة واختالف رؤيته عن رؤية مالّ 
1

. ولكن 

عالمة أي ة للغفلت الحديث عن املبادئ امليتافيزيقيّ أَ هذه الدراسات قد  وعىل ما يبدو فإنّ 

صدرا. ة والتي كانت سبب اختالف رؤيته عن رؤية مالّ ة حول الوجود واملاهيّ رؤيته الخاصّ 

فيام  والعالمة الطباطبايئ طتناول املقارنة بني كانتت مل أي من الدراسا نّ أ يضاف إىل ذلك 

 ول من تناول املوضوع.أ هذا املقال  له عالقة باليشء يف نفسه والظاهر، ال بل يعدّ 

 مسائل الدراسة

م، فإن املسائل التي سيحاول هذا املقال اإلجابة عليها عىل النحو بناًء عىل ما تقدّ 

 اآليت:

 ؟نفسه والظاهر والعالقة بينهام من وجهة نظر كانطكيف ميكن توضيح اليشء يف  -1

باطبايئ -2 يّ  كيف فهم العالمة الط ملاه يّ الوجود وا ـــاف الواقع عن طريق ة وكيف ة انكش

 املاهية؟

                                                        

. تهران، پژوهشگاه فرهنگ و ابداعات فلسفی عالمه طباطبایی(. 1388انظر: اردستانی، محمدعلی و قاسمعلی کوچنانی ). 1

 ی اسالمی..اندیشه
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د عليه ِر ال تَ  سلوب حلٍّ أ  يّ أ شكاليات هاتني الرؤيتني ونقاط االختالف بينهام و إ ما هي  -3

 ات كبرية؟شكاليّ إ 

 الباطن والظاهر من وجهة نظر كانط

مرين متاميزين عن بعضهام، أي الشهودأ املعرفة هي حصيلة  نّ أ  يعتقد كانط
1
أو التجارب  

ةالحسيّ 
2
ن أ ة كام وعمل الذهن. فالذهن ال يصل إىل املعرفة من دون املعطيات الحسيّ  

من دون الذهن ذو الدور الفاعل واملؤثر، بل تحصل  معرفةً  ة ال تصبحاملعطيات الحسيّ 

من خالل تركيب طاملعرفة من وجهة نظر كان
3
(. وعىل هذا 14، ص 26هذين العاملني ) 

فة. ن يكون متعلق املعر أ ة، ليس من الرضورة ق بالتجربة الحسيّ يتعلّ  ما ال ساس فكّل األ 

 ، أي اليشء الذيةما يحصل من خالل التجربة الحسيّ  عىل كّل  «الظاهر»كانط عنوان  أطلق

 حدى مقوالت الفاهمة فقط:إ دراكه يف قالب إ آخر حيث ميكن  ليشء   أو حالةً  ل صورةً يشكّ 

شياء من حيث طلق عليها عنوان األما دامت األمور التي تحصل يف الذهن ي  

ا الظاهرمطابقتها لوحدة املقوالت، فهي يطلق عليه
4
 (A248/B305.) 

ما  وكّل  ق باملعرفة فقط من وجهة نظر كانطساس، فالظاهر هو الذي يتعلّ وعىل هذا األ 

ً  ليس ظاهراً  وقف يت اً هامّ  شكاالً إ ة يواجه كانط يف هذه املرحلة املعرفيّ  فهو خارج عنها. طبعا

 نّ أ كانط يعتقد ب نّ أ جابة عليها. وتوضيح املسألة، ة اإل عىل كيفيّ ة يّ طالكان مصري امليتافيزيقيا

)الباطن( أي األمر  «نومن»عليه عنوان  أطلقما الذي أ ق املعرفة فقط و الظاهر هو متعلّ 

(؛ والسبب 489، ص 27)املعرفة باملطلق عن دائرة  املبهم الواقع وراء الظاهر، فهو خارج  

 الزمان واملكان إطاركام هو، بل تجري التجربة يف  ه ال ميكن اختبار اليشءنّ أ يف ذلك 

طرح هنا: ماذا ن ي  أ سايس الذي ميكن ا السؤال األ مّ أ ومن خالل مقوالت الفاهمة الذهنية؛ 

                                                        

1 .Sensible intuition 

2 .Sensory experience 

3 .Combination 

4 .Appearances to the extent that as objects they are thought in accordance with the unity of the categories 

are called phenomena. 
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أخرى اليشء  ، أو بعبارة  «اليشء يف نفسه»أو  «النومن»ميكن القول حول وجود 

االستعاليئ
1
 إطارعن  نكار هكذا يشء ألنّه خارج  إ ل يجب له؟ ه ظّل  «الظاهر»الذي يكون  

حال ة؟ يف هذا النسان بالظواهر الذهنيّ دراكات اإل إ كافة  التجربة واملعرفة وبالتايل حرص

شكال عليهاراد اإل أة التي عن املثاليّ  فكار كانط عبارةًأ يصبح مضمون 
2

أخرى عندما  . بعبارة  

من الوجود العرض نعترب وجود الظاهر نوع  
3

آخر،  لوجود   ، أي عندما يكون وجوده نتيجةً 

خراج املعرفة به عن دائرة املعرفة إ هذا الظاهر و  «علة»فكيف ميكن عند ذلك الغفلة عن 

 مراً أ ( ومن هنا يجب اعتبار وجود الباطن يف فلسفة كانط 403ص ، 28ة بالكامل )نسانيّ اإل 

ح كانط يف (. وقد رصّ 268ص ، 8به ) معرفة   ن تحصل يف الذهن أيّ أ من دون  اً رضوريّ 

 برضورة قبول وجود الباطن: التمهيداتكتاب 

ن نعترب املحسوسات رصف الظواهر، لذلك قبلنا أ  كان مقبوالً  إذايف الحقيقة  

هكذا وجودات  نّ أ ميكن القول  إذاً ساس وجودها... أوجود اليشء يف نفسه باعتباره 

مقبولة ال بل ال مفر من ذلك.ساس الظواهر، أة التي هي عقليّ 
4
 (.32، ص 23) 

 مفهوم املضاف لليشء الظاهر أو اليشء املتجيل، هو مفهوم يشء   أخرى فإنّ  بعبارة  

 قبول الباطن باعتباره اليشء يف نفسه أو الذات املعقولة نّ اأو غري متجل. يبدو  غري ظاهر  

 من التناقض. تحدث ياسربس األخرى وكأن كانط قد وقع بنوع   ال يتالءم مع عبارات كانط

 اره ذاتاً قبول الباطن باعتب نّ أ ضاف بأ حول التناقض املوجود يف هذه الرؤية و  رصيح   بشكل  

ه نقده جّ ياسربس و  نّ أ خص و يف نفسه يعني قبول مضمون يشء فارغ. باأل  أو شيئاً  معقولةً 

 ال ميكن استخدامه حول يشء   خالص   مفهوم   «العلةَ »ن أ وضح أ و  «علة»للباطن باعتباره 

                                                        

1 .Transcendental object 

د به بردن به این مطلب نگاه کنیگرایی است. برای پیی خود نقد ایدئالیسم و شکیکی از اهداف اصلی کانت از طرح نظریه. 2

(BXXXV). 

3 .Accidental existence 

4 .In fact when we rightly regard the objects of the senses as mere appearances we thereby admit that they 

have a thing in itself as their ground. Therefore we also admit the existence of things in themselves: the 

thought of such noumena i.e. the things of understanding isn't merely allowed but is avoidable. 
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نقد شكال يف كتاب (. عرض كانط هذا اإل 43-42، ص 21) «ال يشء» هيكون مضمون

 عىل الشكل اآليت: العقل املحض

نه يف الوقت الذي تتخذ فيه أوهو  كبري  فهم   ي إىل سوءِ ن يؤدّ أ بهام ميكن إ وهنا 

فسه يف ن عن يشء   بالظاهر املحض فقط، يوجد تصورٌ  يكون عىل عالقة   الفاهمة شيئاً 

ا من هكذا يشء. ومب ة تشكيل مفهوم  مكانيّ إعن هذه العالقة، وبهذا النحو تقتنع ب بعيداً 

ء ليشا نّ أ سوى عن طريق املقوالت فهي تفتض  مفهوم   الفاهمة ال تحصل عىل أي   نّ أ 

قل. وهنا تقع الفاهمة بخطأ بواسطة الفاهمة عىل األ  ل مفهوماً ن يحّص أ يف نفسه يجب 

ه نّأحساسنا عىل إ بالكامل، أي اليشء املوجود خارج  يحيث تأخذ األمر غري اليقين

ا من معرفته عن طريق الفاهمةوقد متكنّ  معنّيٌ  مرٌ أ 
1
 (307-B306.) 

 بهام املسألة. فمن جهة  إ تزيد من  يف عبارات كانط نا نشاهد حاالت  نّ أ ضاف إىل ذلك ي  

 ه؛ ويوّضحنفسسوى  يشء   يِّ أ ل يف الفاهمة )الظاهر( ال يرتبط بما يتشكّ  نّ أ د كانط عىل يؤكّ

حقيقة الظاهر نّ أ  ثانية   من جهة  
2
محضة   هو عالقة   

3
أخرى عني الربط  أو بعبارة   

(A256/B321 يشري بعض شارحي كانط .) ن االيشء الوحيد الذي ميكن  نّ أ  النفساممثال أ

يكون مقصود كانط من هذا النوع من العبارات، القوى العلية
4

ة من الخواص العلّ  نّ أ . فبام 

يقة الظاهر وحق آخر، فإذا اعتربنا جوهر  يف النسبة إىل مفهوم  ة للظاهرة والتي تتعنّي الذاتيّ 

ها نّ أ كام  آخر ق بيشء  تعلّ الة من دون تشتمل عىل الخواص الذاتيّ  نأ ، لذلك ميكنها ةيّ علّ  ةً قوّ 

 (.641-640ص ، 24لحظ يف مقام اليقني باعتبار العالقة املحضة باملفاهيم األخرى )ت  

ذلك ولة. ة العليّ ه شارحو كانط اآلخرين النقد لهذا التفسري واستحضار القوّ وقد وجّ 

خواص  نّ أ  عتربراده كانط حيث اِ أ عاّم  اً ه بعيدواعترب توضيح النفسام عىل النفتون اعرتض

                                                        

1 .But here there is an ambiguity which can occasion great misunderstanding, when it calls an object in a 

relation mere phenomenon, simultaneously makes for itself beyond this relation another representation of 

an object in itself and hence also represents itself as being able to make concepts of such an object, and 

since the understanding offers nothing other than the categories through which the object in this latter sense 

must at least be able to be thought, it is thereby misled in to taking the entirely undetermined concept of a 

being of understanding as a something in general outside of our sensibility for a determinate concept of a 

being that we could cognize through the understanding in some way. 

2 .Substantia phenomenon 

3. Mere relation 

4. Causal power 
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مع املبدأ الخارجي الظاهر هي خواص  
1
ن الظاهر يحصل عىل أ (. مبعنى 177ص ، 25) 

ة( فيحصل عىل صورته من خالل مواجهة ة )وليس الذاتيّ ة الخارجيّ خواصه من خالل العلّ 

 حضةً م ة عالقةً ة الخارجيّ ذلك طبق مقوالته وتكون عالقته بالعلّ  الذهن لفاعل املعرفة وكّل 

آخر  ء  له يف الذهن حيث ال يرتبط بيشبعد تشكّ  مستقلٌّ  مر  أ ه نّ أ ويف الوقت عينه يؤخذ عىل 

 تاميلٌّ حه اِ نّ أ إاّل  خارجيٍّ  ة الظواهر يعود إىل أمر  ن بحث علّ أ  كابلستونطالق. واعترب عىل اإل 

؛ 18، ص 17ة يف عبارات كانط وشارحيه )(. يبدو من خالل الدقّ 270، ص 18) وظنيٌّ 

 ة  راده كانط حيث يجب اللجوء لعلّ أقرب إىل ما هو األ  تونغالنتوضيح  (، أنّ 56، ص 29

 نكر الباطن، لذلك وللخروجن ي  أ لتربير املسألة. وعىل هذا النحو ال ميكن لكانط  ة  خارجيّ 

يجايببالجانب السلبي واإل  عنهامشكال، فهو ينظر إىل الباطن من جانبني عرّب من هذا اإل 
2
 

(B307 .)د جّر  وكان منظرنا إىل اليشء نفسه بلحاظ خروجه عن التجربة والشهود الحيّس  إذا

انتزاع  
3
أخرى يف البعد  بعده السلبي. وبعبارة   ىلإعن ذاك الشهود الحيس، فقد نظرنا  

الثة ث وبعبارة  ة ونخرجه عن دائرة املدركات عن املعرفة الذهنيّ  «الباطن»السلبي، نسلب 

ة االنتزاعية للذهن ؛ ومع ذلك نوافق عىل القوّ «غري ظاهر»للظاهر فنلحظه  نجعله مقابالً 

من هذه  «للباطن»نظرنا  إذانا نّ أ (. وهذا يعني A254ة )مور الكليّ وتطابق املقوالت مع األ 

مكاين وعىل صورة ي إىل ظهور الظاهر لنا )ولو عىل النحو اإل يؤدّ  الناحية أي كونه شيئاً 

درك نا ننّ أ  خرى، يعتقد كانطأ  يجايب. بعبارة  (، فقد نظرنا إىل البعد اإلموضوعيّ  أصل  

عن طريق الشهود العقيل «الباطن»
4
( وبهذا النحو ibidوليس عن طريق الشهود الحيس ) 

ن وهو م- نورمن اسميتلباطن. حاول يجايب لهي البعد اإل ميكن اعتبار الذات املعقولة

 ح املسألةنوضّ  .من هذا التناقض كانط ي خرج منه البحث عن طريق   -كانطفكر شارحي 

 عىل النحو اآليت:

                                                        

1. Extrinsic properties 

2. Negative and positive 

3. Abstraction 

4. Intellectual intuition. 
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ة. إاّل اليئ بواسطة الفاهمعق باليشء االستن كافة صورنا املحسوسة تتعلّ أ صحيح 

. ال ميكن تصور هكذا الئياً عفقط من ناحية كونه است ذاك اليشء يشري إىل يشء   نّ أ 

دراك عن ليحصل اإل  يشء   يبقى أيّ  عن املعطيات الحسية، عند ذلك ال يشء بعيداً 

ذاك الطريق
1

 (406ص ، 28. )

رتبط ي يف فلسفة كانط «للباطن»يجايب ن البعد اإلأ بناًء عىل ما تقدم ميكن القول 

ن البعد السلبي للباط نّ أ  ح كانط برصاحة  ، وقد وضّ يضاً أ عمل الذهن ة و دراكات الحسيّ باإل 

 كرثأيجايب فال ميكن الحديث ا يف البعد اإلمّ أ و  ةهو صاحب املعنى يف منظومته الفلسفيّ 

 ام ذكر:م

عليه الباطن، ال يجب فهمه بغري معناه السلبي أطلقناساس فام وعىل هذا األ
2
 

(B309.) 

الشهود العقيل خارج باملطلق نّ أ أخرى ومبا  بعبارة  
3
عن دائرة  من وجهة نظر كانط 

الزمان واملكان ويف قالب املقوالت  إطارق هذا الشهود ال يحصل يف متعلّ  نّ أ املعرفة و 

قة بالتجربة )ميكن الوصول إىل الباطن من خالل الظاهر، شياء املتعلّ بحيث ال يرتبط باأل 

(. ibidعلق املعرفة(، لذلك ال ميكن االستفادة من املقوالت لتوضيحها )ه متنّ أ وليس 

راده من معرفة أالذي  نّ أ لذلك، يبدو من خالل الدقة يف عبارات كانط يف هذا املجال 

ه ميكن الحصول عىل نّ إ . أي «الباطن» ومة ليس سوى مفهيجابيّ يف الحالة اإل «الباطن»

من دون  ةة واالنتزاعيّ املقوالت لتشمل املفاهيم الكليّ مفهوم الباطن من خالل بسط دائرة 

ن تقع حقيقته يف دائرة املعرفة ويف قالب مقوالت الفاهمة. ألنّه عندما ميكن الحديث عن أ 

. ة فال ميكن جعله موضوع قضيّ اّل إ من املعرفة له و  يجب عند ذلك االعرتاف بنوع   «الباطن»

ن، خرب عن الباطوجه. فعندما ن   معرفة الباطن بأيِّ ة مكانيّ إكانط يعتقد بعدم  نّ أ مع العلم 

التي املفاهيم األخرى هذا املفهوم ليس من سنخ  نّ أ . إاّل «مفهومه»فنحن نريد بذلك 

                                                        
1 . It is true that all our sense-representations are related by the understanding to an object that is 

transcendental. But that object in its transcendental aspect signifies only a something=x. it cannot be 

thought apart from the sense data which are referred to it. When we attempt to isolate it, and so to conceive 

it in its independent nature, nothing remains through which it can be thought. 

2. Thus that which we call noumenon must be understood to be such only in a negative sense. 

3. Absolutely 
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الزمان واملكان ويف قالب املقوالت يف الذهن، بل يكون هذا املفهوم من  إطارتندرج يف 

ة.شكاليّ سنخ املفاهيم اإل 
1
 

 تناقض   الذي ال يشتمل عىل أيِّ  الًوّ أ فهو  وجهة نظر كانط شكايل منا املفهوم اإل مّ أ 

هو الذي يكون حداً  وثانياً 
2
ي هو الذ لتاميز املفاهيم ولعالقتها مع املفاهيم األخرى وثالثاً  

ةال ميكن معرفة حقيقته العينيّ 
3
 (.B310شكال )من األ  شكل   بأيِّ  

من املفاهيم  واحد   «الباطن» مفهوم نّ أ ويتضح بعد االطالع عىل هذا املصطلح 

ن الشهود املمك نّ أ القول ميكن ه ال نّ أ ، أي تناقض   ال يشتمل عىل أيّ  الًوّ أ شكالية. ألنّه اإل 

 شياء.بالرضورة هو فقط الشهود الحيس، وذلك لوجود الشهود العقيل لأل 

من خالل توسيع دائرتها  ةال يحصل هذا املفهوم تحت شعاع الشهودات الحسيّ  ثانياً 

 «لباطنا». بل مفهوم ةمن التجربة الحسيّ  )كام هي عليه( نوع  األشياء وال ميكن اعتبار معرفة 

 االعتبار العينيعنّي هو الذي ي  
4
 ن يكون مقولةً أ ص حدودها من دون ة ويشخّ للمعرفة الحسيّ  

عىل  مر  أ ملاذا يظهر لنا »جابة عىل سؤال مر رضورة اإل من مقوالت الفاهمة. ويعني هذا األ 

هو الباطن الذي  Xالظاهر د مر الذي يحدّ األ  نّ إ  «؟Yبينام يظهر آخر عىل صورة  X صورة

 ذاته ألنّه خارج   ه ال ميكن فهم هذا الباطن بحدّ نّ أ . إاّل Yد الظاهر يختلف عن الذي يحدّ 

ص ن خواأ  أخرى، يعتقد كانط ذهاننا. بعبارة  أ  طارإالن عن دائرة الزمان واملكان اللذان يشكّ 

ه ال ميكن فهم الخصائص التي ميلكها نّ أ شياء، إاّل الظاهر تسمح باالطالع عىل وجود األ 

 (.170، ص 25)الذاتيّة هذا الوجود أو معرفة الخواص 

معنى الظاهر  فإنّ  طأو اليشء يف نفسه يف فلسفة كان «الباطن»بعد هذا التوضيح ملفهوم 

 ة عبارة  فالطونيّ . فالظاهر يف الفلسفة األ فالطونيةيختلف عن اليشء املوجود يف الفلسفة األ 

حيث يكون االختالف بني الصورة والذات املعقولة نفس  عن صورة الذات املعقولة

الذات املعقولة. ولكن الفرق بني  إدراكظاهر ميكن من خالل ال ، وثانياً الًوّ أ مري هذا األ 

                                                        
1. Problematic concepts 

2. Boundary 

3. Objective reality 

4. Objective validity 
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 درايك، وبذلكيعود إىل هيكلنا الذهني واإل  الظاهر واليشء يف نفسه من وجهة نظر كانط

ال معرفة اليشء يف نفسه تعني انفص نّ ال ميكن معرفة اليشء يف نفسه من خالل الظاهر. أل 

ى أخر  ال بل متناقض. بعبارة   غري ممكن   مر  أ طره وقوانينه وهذا أ  فاعل املعرفة عن الذهن و 

ساس فالظاهر (. وعىل هذا األ 172، ص 20)نصفه نا ال نكتشف الظاهر، بل نّ أ يعتقد كانط 

للذات املعقولة  وليس من ناحية كونه صورةً  يدرس من وجهة نظر كانط من جهة كونه ظاهراً 

 ان.عىل الزم املتعالية

 ة من وجهة نظر العالمة الطباطبائيالوجود واملاهيّ 

 «ةماهيّ »زوا بني يّ ثناء مواجهتهم للحقيقة املوجودة، مأ و  املسلمني الفالسفة نّ أ إىل  أرشنا

املوجود من خالل فهمهم للوجود موا قراءتهم لليشء وقدّ  «وجوده»اليشء املوجود و 

ة. سنحاول يف هذا الجزء من البحث توضيح النظام الفلسفي للعالمة الطباطبايئ واملاهيّ 

 بهدف دراسة النسبة املوجودة بني اليشء يف نفسه والظاهر من وجهة نظره.

لوجود شارة إىل مسألتي ااإل  توضيح الحقيقة املوجودة من خالل بدأ العالمة الطباطبايئ

صدر  ةسايس لفلسفكن األ الّر  ثبتأ وقد  صدراومالّ  ة كام هو الحال عند ابن سيناواملاهيّ 

راده ابن أ يختلف عاّم ة للامهيّ  اّلمةفهم الع نّ أ يف فلسفته. يبدو  صالة الوجودأ أي  املتألهني

ولو  ةيف الخارج للامهيّ  ه ال يعتقد بتحقق  نّ أ صدرا منها. يظهر من كالم العالمة سينا ومالّ 

 ما يتحقق يف واقع الحقيقة ليس سوى الوجود: نّ أ  صدرا و للماّل  وبالعرض خالفاً  ثانياً 

 بعبارة  (. 64، ص 14)«حكامها وآثارها ال تجري يف حقيقة الوجودأ ات و هيّ اامل نّ إ »

ال يشء غري الوجود يف  نّ أ هي الوجود و  «الحقيقة» نّ أ  مة الطباطبايئح العالّ أخرى يرصّ 

 م إىل مجموعتني:ة فتقسّ ة والعينيّ واقع الحقيقة. ولكن الوجودات الخارجيّ 

 يث ميكن التعبري عنه بواجب ( حورشط قيد   )الوجود املطلق من كلِّ  الوجود املطلق

 الوجود أو الوجود الحق تعاىل.

  ّعدام والســـلوب( حيث ميكن التعبري د واملحدود باأل د )الوجود املقيّ الوجود املقي

 عنه باملمكن الوجود أو وجود ما سوى الله.
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ر يتحقق آخ ، هناك وجود  ظر عن الوجود املطلقه وبرصف النّ نّ أ  يعتقد العالمة الطباطبايئ

ة؛ ص الوجودات الخاص وتشخّ عدام والسلوب هي التي تبعث عىل تعنّي يف الواقع، فاأل 

 عن آخر   خاص   متاز وجود  ما اِ  وإذامن الحقيقة  عدام والسلوب حظٌّ لأل  نّ أ وهذا يعني 

من ناحية السلوب لذلك يختلف  د  مع العدم وهو محدّ  فذلك ألنّه مرتافق   صاً متشخّ  وأصبح

  األخرى:عن الوجودات الخاصة 

، 12) «ة بحسب ظرف الوجوده إاّل من جهة الحدود الوجوديّ وليس ذلك كلّ »... 

 (.171ص 

مبقدار  دة إىل الوجود املطلقد مقدار قرب الوجودات املقيّ أخرى يتحدّ  من جهة  

 وأعدامها:حدودها 

، ص 12عدامه )أ سبحانه عىل قدر حدود ذاته و  ربه من الحّق ق   وجود  م كلَّ  نّ إ

221.) 

عدام عرض األ ة وت  عندما يقع الذهن يف مواجهة هذه الحدود والسلوب الوجوديّ 

ة ليست ة يف الحقيقيف الذهن. فاملاهيّ  «ةاملاهيّ »ل عىل الذهن وتظهر فيه، تتشكّ « ةالواقعيّ »

مة م العالّ أخرى، يقدّ  . بعبارة  «الخاصة يف الذهنظهور حدود وقيود الوجودات »سوى 

 ورة التي تتجىّل ق بالصال تتحقّ  ة  ظنيّ  مور  أ ؛ فاملاهيات «املاهية»عن  اً معرفيّ  تعبرياً  الطباطبايئ

 د يف واقع الحقيقة:ق وجودها املقيّ ثناء غياب الذهن، بل يتحقّ أ فيها لنا 

سها بنفظني؛ فحقيقة الوجود  ته أمرٌ وماهيّ  يشء   صيل يف كل  صل األ الوجود هو األ 

 تأيت بتبع الواقع ةٌ ات ظنيّ بالذات( هي صاحبة الواقع وعني الحقيقة وكافة املاهيّ )

ذهاننا أ ة إىل حرضها الحقائق الخارجيّ ت  وصورٌ  )بالذات(. ال بل، املاهيات هي جلواٌت 

، ص 14دراك )الوجود واالستقالل خارج اإل  ال ميكنها االنفصال عن اّل إدراكنا و إ و 

46-48.) 

من وجهة نظر العالمة، ال يقصد « املاهية املوجودة»مصطلح  ساس، فإنّ وعىل هذا األ 

القيود ب مرتافقاً  اً خاصّ  هناك وجوداً  نّ أ يف الخارج بنفسها. بل املقصود  ة موجودة  املاهيّ  نّ أ به 

هذا الظهور أو  نّ أ هن فيتحقق يف الواقع و ة يف الذوالسلوب يكون منشأ ظهور هكذا ماهيّ 

ث ( وقد تحدّ 261، ص 11ولوازم الوجود ) مارات  أ املاهية يف الحقيقة هي من عالمات و 
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سؤال: هل  عىل سفار مجيباً  صدرا يف األ اّل املعىل عبارات  ة  يف تعليق مة الطباطبايئالعالّ 

 ال؟ مأ ة موجودة يف الخارج املاهيّ 

عنى ة بل مبة الخارجيّ ة املوجوديّ حيثيّ  ة عني  ن املاهيّ أ ثبات ال مبعنى والجواب باإل 

 ، تعليقة الطباطبايئ(.7، ص 9) حاد مع الوجود الخارجيمن االتّ  نحو  

ة والوجود من وجهة نظر العالمة، من قبيل اتحاد حاد بني املاهيّ أخرى، االتّ  بعبارة  

من الوجود وشبحه الذهني  ة  عقليّ  ية  افهي حك ة  ماهيّ  الحايك واملحيك واملرآة والرايئ وكّل 

ة بورشط اليشء ساس هذا املبدأ وما يظهر من عبارات العالمة فاملاهيّ أ (. وعىل 19، ص 5)

ة من جهة اقرتانها ة املخلوطة، يجوز وجودها يف الخارج؛ أي املاهيّ أخرى املاهيّ  أو بعبارة  

نسان بورشط اقرتانها بخصوصيات زيد ة اإل خاص. مثال ذلك تصدق ماهيّ  ئص وجود  بخصا

ة ال بورشط  عنه العالمة باملاهيّ عرّب الذي ي    الطبيعيّ الكيّل  نّ أ (. كام 249، ص 11)

ة ال بورشط املقسمي املاهيّ  نّ أ ة املوجودة باعتبار ن يحمل عنوان املاهيّ أ املقسمي، ميكن 

ود يف حد خاص، فيكون لها ظهور   قة بخصائص وجود  ة املتعلّ املاهيّ قسامها، أي أ من  قسم  

ة حكام الذاتيّ ن األ أ مة ح العالّ أخرى يرصّ  (. من جهة  251، ص 11املوجود الخارجي )

ما  نّ أ ة الصدق عىل كثريين، تصدق يف خصوص الظهور الذهني فقط و مثال قابليّ أ ة للامهيّ 

يف الخارج بنفسه وهو  الظهور الذهني، موجود  ق يف الخارج، أي املشار اليه بهذا يتحقّ 

 بحث املاهيات: عن محلِّ  خارج  

ب عليها فيه آثارها الخارجية وهي ة بوجودها الذهني، الذي ال يتتّكالمنا يف املاهيّ 

 (.257، ص 11من هذه الجهة ال تأىب الصدق عىل الكثريين )

 فقط:ود بالوج ة أو التشخص الخارجي متعلق  الجزئيّ  نّ أ ثم يضيف ب

الوجود ها بنّ أة، فالحق ى الشخصيّ ة وهي امتناع الرشكة يف اليشء، وتسمّ ا الجزئيّ مّ أ و 

 (.259، صص 11)

ل املعقوالت واملفاهيم الكلية )املاهيات( يف الذهن من ن تشكّ أ شارة إىل يجب اإل 

نشأ تة يف الذهن وهي ة الجزئيّ ة والخياليّ وجهة نظر العالمة يأيت بعد حصول الصور الحسيّ 

أخرى فإن تأثري وظهور حدود وسلوب الوجودات الخاصة  . وبعبارة  من الوجود الخارجي
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ذلك صور  إثرثم تتحقق عىل  ة  وخياليّ  ة  حسيّ  ة  جزئيّ  عىل شكل صور   يف الذهن يكون بدايةً 

 املاهيات الكلية يف الذهن:

 نسانال الحّس بالخارج وعلم اإل ة املعلوم املحسوس... من قبل االتصجزئيّ  نّ إ

 (.263، ص 11تأثر له من العني الخارجي وكذا جزئية الصورة الخيالية ) ه نوعٌ نّأب

، تعليقة 11، ص 9عديدة ) عىل هذا املعنى يف موارد   د العالمة الطباطبايئيؤكّ

  د:الوجو قق يف الواقع هو ساس، فاليشء يف نفسه املتحالطباطبايئ(. وعىل هذا األ 

 (.64، ص 14) «عن حقيقة وعني ذاك اليشء عبارةً  يشء   وجود كّل »

 الذهن:عن ظهور حدود وقيود الوجود يف  ما الظاهر لهذا الوجود الخاص فهو عبارة  أ 

 دة للحقيقة يف الذهن ...عليها التجليات املتعدّ  أطلقناة التي ات الحقيقيّ املاهيّ 

 (.60، ص 14)

 واستنتاج مقارنة

م كر ومن ثمة من خالل ما ذ  ة العالّ ونظريّ  ة كانطشارة إىل االختالفات بني نظريّ ميكن اإل 

 مة الطباطبايئ.ة كانط بناًء عىل النظام الفلسفي للعالّ شكاليات نظريّ إ توضيح 

قابل يشء الوحيد الال نّ أ د عىل مسألة يؤكّ كانط نّ أ االختالفات بني الرؤيتني  أبرزمن 

للمعرفة هو الظاهر الذي يظهر يف الذهن وذلك بسبب نشاط الذهن ووجود قوالب الزمان 

 ىل أيِّ إ وراءه و ما كيف يحيك هذا الظاهر عاّم أ واملقوالت االثني عورش و  ليةبْ واملكان القَ 

د ؤكّ أخرى ي . من جهة  ةبالكامل عن املعرفة البورشيّ  يرتبط الباطن والظاهر فهو خارج   مقدار  

 ه ال ميكن االطالع عىل اليشء يف نفسه )وهو يف النظام الفلسفي للعالمة ناظر  نّ أ مة العالّ 

عن اليشء  اليشء مستقالً (، ولكن ال يكون ظاهر  49، ص 14للوجود أو حقيقة الوجود( )

ة ح، فاملاهيّ ضلعالقة بني الظاهر واليشء يف نفسه. ألنّه وكام اتّ ا رمعيا نفقد إاّل يف نفسه أو 

أو الظاهر من وجهة نظر العالمة هو ظهور حدود الوجود يف الذهن وتحيك هذه الظهورات 

الذهن ومن  نّ أ خرى، صحيح أ  وراءها أي الوجود الذي يكشف عن الحقيقة. بعبارة   عاّم 

ام حكصدار األ إ وكذلك مع  ءها إىل الصور املعقولةخالل قبول الصور املحسوسة وارتقا

 نّ أ ، إاّل دراكيف املعرفة واإل  راً ومؤثّ  االً فعّ  ه من وجهة نظر العالمة يؤدي دوراً نّ إة، فالتصديقيّ 
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ة يّ ة كانط التي تنزل التجارب الحسهذا الدور الفعال ال يشبه الدور الفعال للذهن طبق نظريّ 

ي إىل قطع العالقة بالكامل بني الظاهر وحقيقة وحاق الحقيقة مام يؤدّ  صة  مشخّ  قوالب  يف 

ن هنشاط الذهن يسمح بادخال الصور املحسوسة إىل الذّ  نّ أ اليشء يف نفسه. والصحيح 

 ة  ليّ ك ل الصور املحسوسة إىل مفاهيم  وقيود الوجودات الجزئية، فتحوّ  والتي هي حدود  

العلم  نّ أ ماكن ح العالمة يف العديد من األ شياء. وقد رصّ شف حقائق األ تك ة  تصديقيّ  حكام  أ و 

، ص 9؛ 129، ص 13ة املعلوم عند العامل )شياء عبارة عن حضور ماهيّ الحصويل باأل 

أخرى  (. من جهة  181، ص 13ليه بالجملة )إ، تعليقة الطباطبايئ( وميكن الوصول 11

هدي الذهن إىل حقائق وهي التي تشياء عرفة األ مل ها هي واسطة  ة أو خواصّ هذه املاهيّ  فإنّ 

 (.49، ص 14شياء. )األ 

 شكاليات رؤية كانط يفإ  تلخيصوالعالمة ميكن  بناًء عىل موارد االختالف بني كانط

 النظام الفلسفي للعالمة عىل النحو اآليت:

د. ومبا ق بالواقع املوجو ة فيام يتعلّ دريّ أ من الال توضيح نوع   ة كانطشكاليات نظريّ إ  أبرزمن  -1

قامة إعن دائرة املعرفة من وجهة نظر كانط، لذلك ال ميكن  اليشـــء يف نفســـه خارج   نّ أ 

سه بل تبقى الحقيقة املوجودة يف هالة   ة  معنائيّ  عالقة   يشء يف نف  بني الظاهر املعروف وال

، يجب ةة املثاليّ شكاليّ إ لسقوط يف عدم اتهام كانط با أردنا إذابهام باستمرار. لذلك من اإل 

صبح اإل  يشء   ة من أيِّ دريّ أ إىل الال أقربرؤيته  نّ أ قل ن نقول عىل األ أ   كرثأشكال آخر. وي

 نّ أ  شـــارة إىلرشنا إىل التناقض املوجود يف بيانه للباطن، ومع اإل أ ذا ما إ عند كانط  عمقاً 

ا فلسفة مّ أ ومقبول؛  واضح   سلوب  أ بن من رفضه ه مل يتمكّ نّ أ بالتناقض إاّل  كانط كان عاملاً 

سفة   مة الطباطبايئالعالّ  شاف الحقيقة؛ مع العلم  ة  واقعيّ  فهي فل ه نّ أ بالكامل، تؤكد عىل اكت

من وجهة نظر   يف الذهنوالخيال مصـــونان من الخطأ. ويحصـــل الكيّل  ال يعترب الحّس 

ور ة ومن الصالصور املحسوسة إىل الصور الخياليّ  العالمة من خالل السري االنتزاعي من

عة صـــنا ن  أ و  ذهنيٌّ  مر  أ ة الكليّ  نّ أ . يعترب العالمة كام كانط ة إىل الصـــور املعقولةالخياليّ 

راد منها الكشــف عن الحقيقة. وعىل هذا خارج الذهن وي   ترتبط بعامل   ة  ذهنيّ  ة   عمليّ الكيّل 
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ــفيّ طالكان فالتناقض الذي يحصــل يف امليتافيزيقياالنحو  ة العالمة. ة ال ســبيل له إىل فلس

اهر. بل بني اليشء يف نفسه والظ طخرى، ال يعتقد العالمة بالعالقة التي رسمها كانأ  بعبارة  

 عىل تأثري   عن حقيقة ذاك اليشــء وال يرتك الذهن أيّ  الظاهر الذهني يف نفســه كاشــف  

 ال يف صناعة املفاهيم.مضمون الحقيقة من خالل دوره الفعّ 

لق طي   ة  خارجيّ  معقولة   ذات   ظاهر   كّل لِ  نّ أ نا حتى لو وافقنا عىل نّ أ  ات كانطشكاليّ إ من جملة  -2

، أو 2االمتناع، 1مثال الســـلبأ شـــياء التي تنظم يف املقوالت من عليها الباطن، فهل األ 

ــّ  متتلك باطناً  3العدم ــياء؟ أ يجاب، فام هو باطن هكذا كان الجواب باإل إذابها؟  اً خاص ش

يه الباطن للظاهر وســـبب ، فكيف ميكن تربير بحث علّ كان جواب الســـؤال ســـلبياً  وإذا

 نّ أ ب ،كام يقول اسميت أدركنا إذا ةً حساسيّ  أكرثحصوله؟ يصبح الجواب عىل هذا السؤال 

سه من دون تردّ كانط قد قبل و  مر ( وميكن فهم هذا األ 412، ص 28) د  جود اليشء يف نف

كانط ) بوضـــوح   بارات  كانط  نّ أ (. إاّل 32، ص 23من خالل ع بات  تا ما يظهر من ك

شار  ضحاً  اً تقرير  م العالمة الطباطبايئحول الباطن. بينام قدّ  مفهوماً  مراً أ موا يه مل يقدّ حو  وا

هذه األ  ها حظٌّ  نّ مور. أل حول  هة نظر العالمة ل فاهيم من وج قة فهي  هذه امل من الحقي

مر ليشــمل كافة هذه م العالمة وعاء نفس األ حدود وقيود الوجودات الخاصــة. قدّ  ل  تشــكّ 

، تعليقة 215، ص 8ســاســه تبيني العدم والقضــايا الســالبة )أ املفاهيم حيث ميكن عىل 

 الطباطبايئ(.

شأ اإل  -3 ضح   من عدم وجود تعبري   خر يف نظر كانطل اآل شكاين سنخيّ  وا بني  ةيف نظريته عن ال

لظاهر ال يســانخ ا غري متعنّي   مراً أ ه يعترب الباطن نّ أ الظاهر والباطن. يظهر من عبارات كانط 

ــاس يوجّ (. وعىل هذا األ 131، ص 2) ــؤال اآليت: س مل يكن هناك من  إذاه إىل كانط الس

ن نة لالنســان وكيف متتاز عبني الباطن والظاهر، فكيف تحصــل املعارف املتعيّ  ة  ســنخيّ 

طاولة غري الكريس و  نّ أ املعارف األخرى وكيف ميكن تشـــخيص  فان عن نّ أ ال هام يختل

                                                        
1. Negation 

2. Impossibility 

3. Nonexistence 
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سفي للعالمة فمّ أ الحائط؟  شأ من وجودها املاهيّ  نّ إا يف النظام الفل ة الظاهرة يف الذهن تن

ذاك الوجود الخاص، وليس من الوجود غري املتعني الخاص ويتم اكتشـــافها من خالل 

 خرى.واملبهم وليس من الوجودات الخاصة األ 

ات الهامة شكاليتواجه العديد من اإل  ميتافيزيقيا كانط نّ أ م ميكن القول بناًء عىل ما تقدّ 

من  .تتناسب مع نظام كانط الفلسفي يجاد حلول  إ التي عجز شارحوه وحتى كانط نفسه من 

 الفلسفي، ميكن الحصول أخرى فإن طرح هذه املسائل يف نظام العالمة الطباطبايئ جهة  

ة لكيفيّ  ق  دقي ية ميكن تقديم توضيح  حشكاليات، ومن هذه النالتلك اإل  واضحة   جابات  إ عىل 

ت التي اشكاليّ عىل اإل جابة مكانه اإل إ ب منسجم   ميتافيزيقيٍّ  املعرفة والحصول عىل نظام  

 .طواجهت كان
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رؤية نقدية مقارنة لليقني وكانط  الغزايل بني املتهافت العقل

 1الرتانسندنتايل

 2الله محمد الفالحيعبد 

وقد  للعقل الخالص، ة  نقديّ  يسعى الباحث واألكادميي اليمني عبد الله محمد الفالحي إىل تأصيل رؤية  

ملاين واأل  من الفيلسوف املسلم أيب حامد الغزايل بني كلٍّ  فريدة   ذهب من أجل هذه الغاية إىل إجراء مقارنة  

ة ت اإللهيّ اة بني الفيلسوفني لجهة قصور العقل عن إدراك ك نِه الذّ ، إذ يبنيِّ الصلة االمتداديّ إميانويل كانط

 سة.املقدّ 

 التحرير

****** 

ثر أ  وكانط وبيان من الغزايل عىل الرغم من اختالف طبيعة الظروف التي أحاطت بكلٍّ 

مح ساملنهج التاريخي والتتبعي يكشف طبيعة أثر السابق يف الالحق بقدر ما  اختالفها لكن

ة بيّ و أو األور  ةخي الفلسفة اإلسالميّ استقراء غرينا من مؤّر املتواضع، أو استقراؤنا  به

 املسلمني وغريأو املستورشقني من  الوسيطة والحديثة واملعارصة من املستغربني

املسلمني. مع اإلشارة إىل أن أغلب هذه املحاوالت انطلقت من إالميان بحقيقة التواصل 

يف  لت الجرس اإلنساينالعديد من القنوات التي شكّ  وحتميّته، عربالحضاري بني األمم 

د طبيعة النق خاصًة يفاملعرفة والثقافة، وإن بقي العديد من جوانب االختالف قامئاً 

                                                        

، مجلة «وكانط، رؤية نقدية مقارنة لليقني التانسندنتايل العقل املتهافت بني الغزايل». املصدر: الفالحي، عبد الله محمد، 1

 هـ. 1439م /  2017خريف  -، السنة الثالثة 9، العدد: االستغراب

 العربية اليمنية. جامعة إب ـ الجمهورية. أستاذ الفلسفة بكلية اآلداب ـ 2
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من  عرص   منهام وما ساد كّل  وأهدافه بسبب اختالف طبيعة العرص الذي عاش به كلٍّ 

 خاّصة. ة  وثقافيّ  ة  وفكريّ  ة  علميّ  مناخات  

للغزايل دوره أو  أنّ  أو مصادر   ما توافر لدينا من معلومات   وبحسب -ونرى فوق ذلك 

 ة  وثقافيّ  ة  فكريّ  لك يف العرص الحديث بأوردة  ، وكام هي كذ أثره يف فلسفة العصور الوسطى

ل لت بالفعدلّ  وهي قنوات   ،وكانط الفجوة بني عرصي الغزايل ساعدت عىل سدّ  ة  وعلميّ 

 فلسفيٍّ  أو فكريٍّ  أو نسق   بناء   بني أيِّ  بالقطيعة االبستمولوجيّة ما ي سّمىعىل عدم وجود 

 ة السابقة أو التالية له، مثلام هي الحال بنيلهذا الفيلسوف أو ذاك، وبني األنساق الفكريّ 

 .يل كانطوانإميفيلسوفنا الغزايل والفيلسوف األملاين 

 ةأوالا: الشواهد التارخييّ 

 سالمي عموماً، والرتاثقصد بها ما وقع بني أيدي الباحثني واملهتمني بالرتاث اإل وي  

انتقال  عىل ة  أدلّ  أخص، من الفكري بصفة   ني بنتاج الغزايلالفلسفي خصوصاً، واملهتمّ 

رتجمني دة إىل الغرب الالتيني بوساطة املفكرالغزايل وفلسفته عرب انتقال مؤلفاته املتعدّ 

العيش داخل الحوارض الذين متكنوا من الوصول أو  ،واملهتمني بالرتاث اإلسالمي

، لقريوانا، األندلس، قشتالة، اإلسكندرية، القاهرة، دمشق، القسطنطينية، بغداداإلسالمية )

 ةوالتي تجمع يف مكتباتها آالف الكتب واملخطوطات اإلسالميّ  .... إلخ( طنجة، سبته

ها أو لهم إما ترجمت ة، فتمّ ة واألدبيّ والعلميّ ة تنوعة املجاالت واالختصاصات املعرفيّ امل

نقلها أو نهبها وإيصالها إىل العديد من مراكز الفكر األوريب منذ سقوط بغداد، حتى سقوط 

والتي أقبل  ،عني الذي ال ينضب من املعارفلت امل  م. فشكّ  1458القسطنطينية يف عام 

سابع اتذة جامعاتهم حتى القرن الت يف متناول باحثيهم وأسعليها األوروبيون بشغف، وظلّ 

الف آل اومكتباتها وجامعاتها تحتفظ مبئات  باو عورش امليالدي وأكرث. وما تزال متاحف أور 

ة وجامعاتها ومراكز أبحاثها، وقد ة واإلسالميّ منها أكرث مام تحتفظ بها املكتبات العربيّ 

 ة:اختارت الدراسة من هذه الشواهد التاريخيّ 



  301  املتهافت بني الغزايل وكانط رؤية نقدية مقارنة لليقني التانسندنتايل العقل 

إىل الغرب الالتيني يف العرص  ة انتقال مؤلفات الغزايلاألول: )فرضيّ  الشاهد- 1

 (.الوسيط

ودي اإلسالمي واليه مع غريه من فالسفة العرص الوسيط فقد أبانت الدراسة دور الغزايل -

 خاصةً  ر الغزايلة الفاصلة بني العرصيني الوسيط والحديث، وأثّ وّ واملسيحي يف ردم اله

 ريف الفلسفة الوسيطة الالتينية والحديثة، املبارش وغرياملبارش. فوجدت أن الغزايل فعالً أثّ 

 ومات ، وبن ميمون موىسيف البناء الفلسفي ألشهر أعمدة الفلسفة الوسيطة أمثال: 

 اليهودية وغريهم من رموز السكوالئية يهودا حالفي ، ورميوند مارتن ، واألكويني

، واملنقذ فالسفةتهافت الة والتي منها، ة والالتينيّ فاته املنقولة إىل العربيّ واملسيحية عرب مؤلّ 

من الضالل، وإحياء علوم الدين، واالقتصاد يف االعتقاد، ومعيار العلم يف فن املنطق، 

وغريها، فظهرت أفكارها يف كتب  .العملواملستصفى يف علم األصول واملشكاة، وميزان 

 ة لتوما األكويني وملوىس بن ميمون، والخالصة الالهوتيّ  داللة الحائرينهؤالء، من مثل 

ال لت قنوات اتصمثّ  األخرى، التيلـ رميوند مارتن، والعديد من الرتجامت  خنجر اإلميان

بني الورشق والغرب. وأكدت الدراسة اطالع العديد من هؤالء عىل مؤلفات الغزايل 

قشوها بصدد الفلسفة والالهوت، كام أوضحته من املسائل التي نا وإفادتهم منها يف كثري  

رجم م ت  الغزايل ومن ث قل تراثة. فقد ن  لنا العديد من األبحاث والدراسات العربية أو األجنبيّ 

 ومنيكسدة، وكان عىل رأس املرتجمني األسقف ة، ومن ثم إىل الالتينيّ ة والعربيّ إىل اإلسبانيّ 

، وقد شارك يف م( وهو من كبار رجال كنيسة طليطلة 1180)املتوىف  ساليفرميوند أو 

بن داود الرتجمة يوحنا
1
ي ذوكان مام نقله للغزايل، مقاصد الفالسفة ال املعروف باإلشبييل 

 التهافتإىل كتاب  إضافةً  Logical et philosphia -م يف البندقية بعنوان  1506نورش عام 

ّ النفس اإلنسانامليالدي مع كتاب  ه الالتيني خالل القرن الثاين عورشورش نصّ الذي ن   ة بحسب ي

بالثيوس
2

الدومنييك من علامء القرن الثالث  رميوند مارتنأن  مايرز ، وبالثيوسيرى  ؛ و

                                                        

1. Johnna - David 

2. Ernst, Cassirer, Kant's life and his thought, Trans. By: James hode Ed. by: New Haven, London. U. 

press. 1981,p.78-80 
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نه استل ، وأ خنجر اإلميانعورش كان يفهم العربية وأدخل كثرياً من حجج التهافت يف كتابه 

العديد من النصوص من التهافت واملنقذ وامليزان، واملقاصد، واملشكاة، واألحياء، 

د ترجمت البن رش باً واليهود كتويذكر رصيحاً يف كتابه الرصاع اإلميان رداً عىل املسلمني 

 .يف الدفاع عن وحدانية الخالق عن العربية، وأنه اعتمد عىل الغزايل خاصةً  مبارشةً 

 خاصة  ل عىل أقواله وبيحمل الكثري من الوثائق التي تدلّ  أن بالثيوس أوليكنويظن  -

ابن العربيحول إفادة 
1
من أعالم القرن الثالث عورش إىل درجة القول إنه أخذ  أيب الفرج 

للغزايل أدرجها يف كتبه. اإلحياءفصوالً كاملة من كتاب 
2
أكرث من غريه بني  بالثيوسب وقّر  

فياً حر  تكاد تكون مرتجمةً  ار وبني نصوص  الكفّ  من رصاع اإلميان والخالصة ضدّ  مقاطع  

والغزايل. عن ابن سينا
3
ل مصدراً آخر لحسن اطالع وهو الذي مثّ  بن ميمون موىسأما  

أشار إليه األكويني يف الخالصة بأنه اقتبس من عامل ديني  ، والذيالغزايلاألكويني عىل 

ل تلميذاً مخلصاً للغزايل، بل إن باحثاً مثل محمد عزيز دعى أبا حامد الغزايل فقد مثّ مسلم ي  

يف الصفحات  عديدة   ات  أن موىس بن ميمون يذكر أبا حامد مّر  يرىالحبايب 

امد يف ح أيب مع لداللة الحائرين وأنه يلتقيالفرنسيّة من الرتجمة  208،245،383،392

ها دمج الفلسفة واملنطق بالورشيعةمن األمور أخصّ  كثري  
4
 

 الالمع يف القرن الثالث عورش أحد باراهريامو اليعقويبـ ل واألخالقالحاممة ل كتاب ومثّ 

، والتي قامت عىل ة القرون الوسطىيف يهوديّ  االنعكاسات الواضحة لتأثري الغزايل

املؤلفون يدرسون كتب الغزايل بلهف، ويستعريون  . إذ صار اليهوداملدرسية السكوالئية

 منها كثرياً والدليل ترجمتهم ميزان العمل إىل العربية، واستبدلت شواهده من التوراة

يف  باكودا بن والسنة النبوية: مثلام فعل يحيى بن يوسف والتلمود بدالً من شواهد القرآن

                                                        
1. Bar -Hebraues 

مقدمة ، ولها كذلك: 9-7م ص  1976دار النهضة العربية، القاهرة،  2(، ط ، )كانطعرص التنويرالنقد يف ، . نازيل إسامعيل2

 وما بعدها. 7م، ص  1976دار الكاتب العريب، القاهرة،  1، ط املقدمة لكل ميتافيزيقا مكن أن تصري علامً لكانط

 ، وما بعدها.339م  1991، ، دار املنى، السويد2، ط حياة الحويكامل صويف( تر: . جوستيان غاردر )ع3

 .11، ص 1971الهيئة العامة للكتاب، القاهرة،  1، تر: عثامن امني، ط فلسفة كانط. إميل بوترو، 4
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عىل  مستغرب   فه بالعربية كام قيل، وهذا كالم  الذي ألّ  الهداية إىل فرائض القلوبكتابه 

 الفكر  يفآخر عىل أثر الغزايل للغزايل، وهذا دليل   اإلحياءالرغم من صعوبة املقارنة بكتاب 

اليهودي كام يذهب إليه اسحق هوزيك يف مؤلفه )املختارات( بخالف رأي بول 

يقع نحو  ( أن نشاط يحيى اليهودي78)ص  الفكر اليهوديالذي يرى يف كتابه  كولوفيزوف

األخرية. م( أي قبل انتشار مؤلفات الغزايل أو قبل وضع مؤلفاته 1080)
1
ومثلام اعتمد  

عىل طروحات الغزايل يف تحديد قدرات العقل،  ومعه ألربت الكبري األكويني القديس توما

 يف هجوم الغزايل عىل الفالسفة من املسيحيني وأن العقل ال يعارض النقل، وجد جملة  

 ةالرشديّ  ةدسمة للكنيسة عىل الرغم مام أحدثته من فتنة شعواء بني أنصار األرسطيّ  وجبةً 

  الفلسفة والدين.صور النزاع بني لت أعىلة مثّ ، الالهوتيّ ةالتوماويّ  ةوالغزاليّ 

 قيف بحوثهم بني إسحا جورج فاحد وريتشارد بوبكن، ولويس جارديهويوفق كل من 

 و–والغزايل خاصًة يف مؤلفهام )اإلحياء  والغزايل من جهة، وبني يهودا حالفي البالغ

إمكانية العلم واملعرفة  هة ضدّ أخرى. إذ تتشابه حججهام املوجّ  ( من جهة  الخوزاري

ادميية أو األك الكلية، والدعوة األرسطية ة وطبيعة الكوناملعرفة الالهوتيّ  املطلقة وخاصةً 

ة كام رجمت إىل الالتينيّ ت  . ال سيام وأن التهافت وكذلك اإلحياء واملقاصد، قد البريونية و

ده كذلك فاندين بريج وبالثيوس كام أرشنا وغريهامسبق معنا وأكّ
2

 األكويني . ويبقى توما

 سفة اليهودمن الفال  بن ميمون مثلام هي حال موىس - املسيحيني بني الفالسفة األكرث إفادةً 

، ه. وحسب مدين صالح عاش األكويني عىل فتات الغزايل ومل يعرتف بحقّ من الغزايل -

زغريد هونكابل وينكر فضله كام ترى 
3
منا، قد اقنع القارئ بالحضور وهكذا يكون ما قدّ  

رميوند  الالتني. ويكون قد اقتنع أن أو املبارش للغزايل عند فالسفة العرص الوسيطالفعيل 

ي، ، وإسحاق البالغ ويهودا حالفوموىس بن ميمون، وتوما األكويني، وألربت الكبري مارتن

ة وجود  أدلّ إن يف .ر بفلسفة الغزايلأكرث من تأثّ  وليام أوكاممها ة التي يتزعّ واملدرسة االسميّ 

                                                        

 .329مصدر سابق، ص  املوسوعة الفلسفة )املتجمون(. فؤاد كامل، وآخرون، 1

 .387، مصدر سابق، ص املوسوعة الفلسفية. روزنتال، وي يودين، 2

 .482م، ص  1987، ط دار الطليعة، بريوت، معجم الفالسفة، . جورج طرابييش3
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ه أو بتحديد قدرات العقل ومجاالت ةته أو الهجوم عىل الفلسفة األرسطيّ الله، أو يف وحدانيّ 

يام ، أو فةرسطيّ مهاجمة األفكار األ  يف املسائل اإللهية، أو إثبات حدوث العامل، وأسلوب

ق تعلّ فيام ي يتعلق بواقعية األسامء وعدم وجود األشياء خارج مجال إدراكنا الحيس. وأخرياً 

ء ل هؤال ، ويف الوقت ذاته مث  رميوند مارتنة والنقائض كام هي الحال عند بتكافؤ األدلّ 

لوسيط بفكر عرص النهضة والعرص الحديثالحلقات التي تربط الفكر ا أعظمجميعاً 
1
. 

املحدثني عىل الرتمجات  ة حصول بعض الفالسفةالشاهد الثاين: )فرضيّ  - 2

 (.فات الغزايلة لبعض مؤلّ الالتينيّ 

 يف بعض فالسفة العرص وقد حاولت الدراسة أن تتكشف مالمح تأثري فلسفة الغزايل

، من خالل الجهود التي بذلت من الباحثني السابقني العرب املسلمني، أو الحديث

من خالل  ة، أوخاصّ  ني منهم بالفلسفة اإلسالمية بصفة  األوربيني املستورشقني املهتمّ 

نها حليل بعض مضامياالطالع عىل بعض مؤلفات فالسفة الغرب املحدثني مبارشة، وت

لة بقضايا املعرفة والوجود، واستخالص وجوه املشابهة بني طروحاتهم، ذات الصّ 

ق ما بهذا املجال. ووف هصنا يف مرحلة الدكتوراوطروحات فيلسوفنا الغزايل، بحكم تخصّ 

ة لالتينيّ ا لعوا عىل فلسفة العصور الوسطىم، فقد افرتضنا أن فالسفة العرص الحديث اطّ تقدّ 

د والبد أن أفكار الغزايل ق والتي أكدت لنا إفادتها من الغزايل أو غريه من فالسفة اإلسالم

ترسبت بهذه الصورة أو تلك إىل العديد من فالسفة العرص الحديث وحرصاً ما وجدناه من 

. عىل الرغم كانط، هيوم، اليبنتز، مالربانش، ديكارت، باسكال، مونتاينبينه وبني  تشـابه  

د . فكام تأكّةة وشكيّ ة والهوتيّ ة، وعقالنيّ يّ بمن تباين أهدافهم واتجاه فلسفتهم بني تجري

ما، د اطالع ديكارت عىل تو وأسيلم، تأكّ عىل الغزايل وعىل أوغسطني األكويني اطالع توما

                                                        

1. In la espirtuolided,de. Al -gazelx susentedo Oristiono. 

، عن لويس جاردية، 317،324، ص وبالثيوس، الرشدية 412(، ص مجلة املورد)بحث يف  يف أوربا عن ]أولكن[ أثر الغزايل

 .51العريب، ص ، ومايرز، الفكر 229ص  2، ج واإلسالم فلسفة الفكر الديني بني املسيحيةوقنوايت، 
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ومن ثم اطالعه عىل آراء الغزايل إن عن طريق مؤلفات توما نفسها، أو عن طريق مؤلفات 

المح امل ايل وضع كّل أن الغز  محمد الرشيفة: فقد رأى د. الغزايل املرتجمة إىل الالتينيّ 

( يف H. Lewis) هرني لويس، ونقل عن ة من ديكارت إىل برجسونالرئيسة للفلسفة الغربيّ 

ربز مدى ما حمله هذا املؤلف من ما ي   ،إحياء علوم الدينعن  H.of philosophyكتابه 

الحال يف  مثلام هي الغربيني من العنارص العلمية التي ظهرت يف مؤلفات الفالسفة كثري  

 :كارت. وبالغ رشيف يف القول إنهلدي يف املنهجكتاب 

ع قد وض ديكارت لو ترجم اإلحياء التضح االنتحال أبرز اتضاح. وهناك من يرى أنّ 

اقتبسها من املنقذ ضمن مخطوطاته التي مل  بعض الخطوط أو اإلشارات يف عبارات  

تنرش.
1  

 ةبيّ و ر العرب والحضارة األو يف كتابه  فيصل السامرر هو مانقله الدكتور د هذا التصوّ وما يؤكّ

  :والسيام املنقذ فيقول قد اطلع عىل كتب الغزايل أن ديكارت

 وديكارت قارن فيه بني نبذ   فصالً عن الغزايل شارل سومانعقد الكاتب الفرنّس 

 اللذين ضمنهام مقال يف املنهج و التأمالت يف الفلسفة األوىل من مؤلفات ديكارت

سومان من هذه  لمن كالم الغزايل يف املنقذ وقد توّص  قواعد الشك الفلسفي، بنبذ  

حوت يف جامعتها  املقارنة إىل أن ديكارت أفاد من الغزايل، بل إنه يرى أن مدينة ليدن

أستاذ اللغة العربية الذي عاد من  غوليوس عدداً من أصدقاء ديكارت منهم يعقوب

كان منها كتاب املنقذ للغزايل وذلك  ،ةمن املخطوطات العربيّ  داً مبجموعة  الرشق مزوّ 

م 1669عام 
2
. 

كارت ودي أن تشابهاً والتقاًء بني أفكار الغزايل موىس محمد يوسف و ويرى الورشيف

هيوم، هذا التشابه إىل ما لربانش و  ف الثاين إىل األول. وميتدّ ا نتيجة تعّر وإّنّ  ةً يأت صدف مل

                                                        

. وقارن: لويس جارديه، املصدر 397، ضمن )املؤمتر الثاين لألكادميية املغربية(، ص يف الغرب الالتيني الغزايل. ماري تريزا، 1

 .324السابق، ص 

 .381ص ، )ضمن أعامل املؤمتر األكادميي( يف أوربا من ميمون من قنوات انتشار الغزايل موىسيف بحثه: . 2
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ة واملعرفة املطلقة، وفصل الدين عن الفلسفة بالنظر إىل العامة مثلام وخاصة يف السببيّ 

ابن رشدهي الحال عند 
1
. 

ض هؤالء وبع عنيت باملقارنة بني الغزايلمته بعض الدراسات التي اعتامداً عىل ما قدّ  

 منهم عىل مؤلفات الغزايل املرتجمة، واالقتباس منها مبارشة، كثري   تم تأكيد اطالعِ  الفالسفة

غري مبارشة، أو من خالل ما أبانه لنا تحليل النصوص لبعض مؤلفات فالسفة  أو بصورة  

ر ت الدراسة بتوالد الخواطمن مؤلفات الغزايل. وأقّر  ومقارنتها مع نصوص   العرص الحديث

ة وتشابهها، وإقرارها برضورة احتساب الفارق الزمني بني هذا الفيلسوف وذاك، لكن العقليّ 

 كرار يفالت ال ميكن أن يستمر التوالد يف هذه الخواطر إىل أكرث من مسألتني، ومن ثم فإنّ 

نفسها للمعالجة ألكرث من هذا ليست  واستخدام الطريقةتوافق الطروحات أو املعالجات 

إاّل دليالً عىل االطالع واإلفادة وإن مل يؤرشها أكرث الفالسفة. إما الستصغار دور السابق، 

إىل تأثري مصادره، أو  الفيلسوف مل يعد بحاجة   ة أنّ أو لغرض إخفاء دور اآلخرين بحجّ 

السامي  للجنس الثقافة والحضارةاد منهم، ولرمبا كانت النزعة األنتلجنسية يف يذكر من أف

من فالسفة العرص الحديث بدور من سبقوهم من  األوريب قد حالت دون أن يعرتف كثري  

 نّ خاصة. وهكذا نرى أ  عامة، وبدور فالسفتنا والغزايل بصفة   غري أبناء جلدتهم بصورة  

بني عرصي الغزايل وكانط. فمن خالل التفاعل الثقايف الذي ت ة قد سدّ الفجوة التاريخيّ 

ن مثلام فعلت حركة الرتجمة م ،والحديث االتصال بني العرص الوسيط حدث بفعل حركة

االتصال بني فالسفتنا وفالسفة العرص اليوناين والروماين، وواصلت بيننا وبني فالسفة 

هة جني فقط من األفكار املتشابذاليهودي واملسيحي. ويكفي أن نأخذ ّنو العرص الوسيط 

، واملوقف من (Cause) ةالسببيّ  بني بعض فالسفة العرص الحديث والغزايل وهام =

ً ز  بوصفهام لصيقني بفلسفة الغزايل من جهة، وقريبني إىل ذهن كانط امليتافيزيقا  اً ومكان مانا

 أخرى. من جهة  

                                                        

 .141، ص 1969املكتبة العرصية، بريوت، 3، ط العرب بني الفلسفة والعلم عبقرية. دكتور عمر فروخ، 1
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 السببية:  - 1

ونقصد بذلك املوقف النقدي السلبي الذي وقفه  ،وهي النقطة الخطرة يف العلم الطبيعي

د ة واملعلول وأثر هذا التفسري عنورفضه قبول العالقة الرضورية بني العلّ  ،منها الغزايل

بريجفلقد أشار  .هيوم
1
د مجّر  هاة عند الغزايل وتفسريه لها بأنّ إىل مفهوم السببيّ  بوضوح   

ده هيوم يف العرص الحديثتكرار الحوادث أو الظواهر وتعاقبها، وأن هذا القول ردّ 
2
 .

إنكاره به و روف بتعصّ ( املعإرنست رينانواألغرب من هذا هو موقف الفيلسوف الفرنيس )

أكرث مام  ة، حني رأى أن هيوم مل يقل شيئاً بخصوص الرابطة السببيّ ةإبداع الفلسفة اإلسالميّ 

 األسباب والغايات، واختالف التفكريعند اختالف زكرياقاله الغزايل، ويرى الدكتور فؤاد 

، االختالف باملوقف من زيك نجيب محمودكليهام. أي الغزايل وهيوم كام أرجع الدكتور 

ه، ورأى هيوم لعقل نفسموقفه امليتافيزيقي بداية، وعن طريق ا حّدد الغزايلإذ  امليتافيزيقا

ليهاإالسبيل  بامليتافيزيقا خرافةً 
3

املوقظ لكانط من سباته الدوجامطيقي  هيوم هذا يعدّ  . إنّ 

 نفسه بذلك. باعرتاف كانط القطعي

 ة عىل وجود اهللوالربهنة العقليّ  من امليتافيزيقا املوقف- 2

بطالها، إ ة العامل أو يف األكويني عدم قبوله حجج العقل إلثبات أزليّ  ر به الغزايلكان مام أثّ 

العقل القبل له بذلك، والسبيل إىل الربهان عىل رضورة أحد الحدين وإسقاط اآلخر،  وإنّ 

بأن مسألة قدم العامل من املسائل  الجدلح يف كتاب كام يرى األكويني رصّ  وأن أرسطو

، كام سه يجب العودة إىل نصوص الكتاب املقدّ الجدلية التي الميكن الربهنة عليها، وأنّ 

 ره الغزايل يف، وأن هذا ليس إاّل ترديداً ملا قرّ الخالصة الالهوتيةح األكويني يف يرصّ 

                                                        

1. Birgh 

 . وقارن:240، ص 2، ج فلسفة الفكر الديني، وقنوايت، وجارديه، 10، ص . زينب الخضريي، اثر ابن رشد2

R.H.popkin,sub.sk. in Ency. of ph. vol 7.p.451, And -F.Rahmans,sub.Islamic.Ph.in Ency. Of.ph. vol4, 

p.222 وكذلك   Birgh. Altahfut,Vol,I.p.33 

املكتبة  1لدسوقي، ط . تر: كامل اشمس العرب تسطع عىل الغرب. وزغريد هونكا، 42و  41، ص . مدين صالح، الغزايل3

 .204، ص 1964التجارية، بريوت،
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تهافتة، م صادقة، بل متناقضةً  ةً ليست برهانيّ  من أن حجج الفالسفة - سرنىكام-التهافت 

ليخلص إىل انتزاع املوضوع من دائرة الفلسفة إىل دائرة الوحي
1
وأن الفالسفة قد وقعوا  

ون يف مختلف، وهم ات مثلام اتفقوا يف الرياضياتاإللهيّ يف حني حاولوا االتفاق  بوهم  

، وهو ما سوف يف نقد ما بعد الطبيعة ده ديكارتاالختالف. هذا الرأي ردّ  اإللهيات كّل 

 تقدير لعدم وضوح مسائلها وكرثة أخطاء الفالسفة يف يف نقده امليتافيزيقا ر لدى كانطيتكرّ 

املوجودات املحضة أو العوامل الروحية
2
 العامل حادث   ويرى كانط أن الفرض القائل بأنّ  .

هذه الحجج مل  داً بالحجج، إاّل أنّ ة له، إذ ال ميكن أن يبدو مؤي  ال أدلّ  ه أزيلٌّ ونقيضه بأنّ 

تبلغ مرتبة اليقني
3

ا هة النصوص ألنّ من االلتزام بحرفيّ  البدّ  بن ميمون . وعىل وفق موىس

 نقرص عن إثباتها بالربهان. تعلمنا حقيقةً 

 ةالوصل األوىل بني الفلسفة اإلسالميّ  ل حلقةَ هذا قد مثّ  بن ميمون موىسذا كان إ و 

اصة قد خ دراسةً  وباسكال، فإنّ  وسبينوزا بديكارت ةوالوسيطة والحديثة، وربط الغزاليّ 

ركزت عىل تلك القضية املعروفة  روبرت بالنشيهخري أجراها وهذا األ  عقدت بني الغزايل

وحث غري  ،الشهرية التي يستخدمها إلثبات وجود اآلخرة وهي حجة باسكال ،بالرّهان

يشء، وإذا خرستم مل  إذا كسبتم كسبتم كّل »ميان بها يف قوله: املؤمنني بها عىل اإل

ة ذكرها الغزايل يف اإلحياء، واتحاف السعادة وميزان العمل ، تلك الحجّ «تخرسوا شيئاً 

واألربعني
4
 يف امليزان إىل أمري املؤمنني اإلمام عيل عليه السالم حني قال: ونسبها  

                                                        

، ص 1966، دار النهضة املرصية، القاهرة،2ط  ، ت: أحمد شلبيالفكر االسالمي، منابعه، وآثاره. M.M.Sharief. انظر 1

، وبدوي، 147،148دار الرتبية للطباعة والنورش، بغداد، ب.ت.ص  1، ط اإلسالم الفلسفة يف، وكذلك، عرفان عبدالحميد، 98،99

. ولويس 136، ص وفلسفة العصور الوسطى ،39م، ص  1965دار اآلداب، بريوت  1، ط دور العرب يف تكوين الفكر األوريب

 .124، ص 1، ج فلسفة الفكر الدينيجارديه، 

2 .M.M. Sharief 100و  99المي، ص الفكر اإلس. 

 .400، )بحث(، مصدرسابق، ص يف اوربا الغزايل، عن: اوليكن، 30-29( ص 1. املوسوعة الصغرية، )3

م، ص  1968دار املعارف مبرص،  2ط  وفالسفة العرص الوسيط ، بني الفسفة والدين يف رأي ابن رشدموىس محمد يوسف. 4

 .100. والرشيف، املصدر السابق ص 227
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قال عيل ملن كان يشاغبه ومياريه يف أمر اآلخرة. إن كان األمر عىل ما زعمت »

«صنا جميعاً، وإن كان األمر كام قلت هلكت  ونجوت  تخلّ 
1
 . 

 شعراً بقوله: املعري دها أبو العالءهذه العبارة ردّ 

  :كالهام والطبيب   املنّجمقال 

 إلـيكام :قلـت ؛حورش األجسـادال ت  

 فلست بخارس   ،قولكام إن صحَ 

 أو صّح قويل، فالخارس عليكام

إما  طبيعة هذا االتفاق، فهي ، واألمر اليحتاج إىل تفسريدها باسكالوهي عينها التي ردّ 

ابه يف كت التي اطلع عليها باسكال أو من طريق رميوند مارتن ات الغزايلجاءت من مؤلف

الذي أفاد منه باسكال كل الفائدة وهو يكتب دفاعه عن الدين ميانخنجر اإل
2
. 

، وكتاب لضاللااملنقذ من بني النصني الواردين عىل التتايل يف كتاب  بالثيوسويقارن 

لباسكال، مشرياً إىل التامثل والتشابه يف النصني وهام املتعلقان بنقيض املعرفة  الفكر

حالم اليقظة نصحو منه عند املوتأ ة من خالل األحالم، فحياتنا حلم من الحسيّ 
3
. 

الوسيط وفالسفة العرص  ،رشةاملحدثني قبله مبا الذي أفاد من الفالسفة وأخرياً فإن كانط

، حائرينيف داللة ال بن ميمون من خالل موىس غري مبارش   ومنهم فالسفتنا مبارشة، وبشكل  

ة قد التينيّ من ال قراءتها مبارشةً ، أو من خالل واليبنتز أو مجموعة األكويني بوساطة سبينوزا

ابه نه يف كتوإعجابه به كام دوّ  سالماإل  يوحي لنا من خالله اطالعه عىل تراث أفادنا بنصٍّ 

 ومنها قوله  الدين يف حدود العقل

                                                        
1. Birgh, Althafut, Vol 1, p.30 and J.R.Wienberg, Sub. Necolas, In: Ency.of.ph. Vol5, p.500. 

 بن رشدااالقرتاب منه ألنّه اغلق السببية بصورة نهائية. وقارن: رينان،  دور نيقوالس الذي رفض هيوم إذ أضاف إىل أسبقية الغزايل

. 19م، ص  1975الهيئة املرصية للكتاب، القاهرة، 1، ط والثقافة قراءة نقدية يف مشكلة الفكر، وفؤاد زكريا 112، ص والرشدية

 .354،342م، ص  1978دار الورشوق، القاهرة،  3، ط املعقول والالمعقولوزيك نجيب محمود، 

 . راجع:2

 Birgh, Althafut, Vol 1, p.30 andJ.R.Wienberg, Sub. Necolas, In: Ency.of.ph. Vol5,p.500 

، ص العرب عبقرية. وعمرفروخ، 41،213، ص دور العرب. وبدوي، 149-147، ص ة يف اإلسالمالفلسف. عرفان عبد الحميد، 3

142. 
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ه، بل يف نرش دعوته ال يلجأ إىل العاجز بالشجاعة، واالفتخار يف أنّ يتميز اإلسالم

لة، وتعزى بالجرأة والبسا سم  متّ  إىل زهد   ه مستندٌ تستثري إعجاب الغري، ويف أنّ بأساليب  

س هذا الدين ودعوته إىل اإلميان بالله الواحد، يعلو عىل ما سواه هذه الظاهرة إىل مؤسّ 

 من اإلرادة د  مجّر  ،عمىأ  تتجسد يف انقياد   والطبيعة... وإن روح اإلسالم ال يف الكون

ي هو ة، والذه عن الصفات البرشيّ كاملة، وصادقة لله املنّز  ، بل مبواالة  وحرية االختيار

سام  ورفيع  من اللطف والطيبة ه قدرة تتسم بطراز  فوق ذلك كلّ 
1
  

عىل مؤلفات بعض  ومثل هذا النص يدعم تلك الطروحات التي تعتقد اطالع كانط

اجد خاصة مثلام فعل م بصفة   بصورة عامة وبعض مؤلفات الغزايل املسلمني الفالسفة

 تهم املعروفة.يف دراسا وياسني عريبي ، وجميل صليبافخري

 ة االستقرائية:ثانياا: الشواهد النظريّ 

 غاته(:ة تشابه موضوعات النقد ومسوّ األول: )فرضيّ  الشاهد- 1

، غزايل)املتعايل( عند ال التانسندنتايلومسوغات نقد  موضوع امليتافيزيقا فيام يخّص 

الغزايل  م  ها خصعىل بدء، فإن امليتافيزيقا وإن ظهرت أنّ  وتأثريه يف النقد الكانطي، وعود

قيقة ه يف حولكنّ  - اً ة كليوهي غري محقّ  -من الدراسات،  األول كام وقعت بهذا التصور كثري  

وهو: إما لتعايل الفالسفة عن الدين أو  األمر قد أبان الهدف من نقده الفلسفة أو الفالسفة

عليه مبنهجها، وقد ظهر  فلسفة متتلك القدرة عىل معرفة ما هو غري مقدور  ادعائهم أن ال

تها وحججها وبراهينها العقلية وتناقضاتها يف املتعايل أو املاورايئ من الوجود تهافت أدلّ 

، وكذا عامل الغيب من د أو الخايف من النفس اإلنسانية عن اإلدراك الحيسالعام واملجّر 

 اها أي الفلسفة، ممن ليسوا أهالًيتلقّ  ممن -الغزايل  بنظر -هي الخشية  الحياة األخروية. أو

عقيدته بعقله و  لها، فيقع يف متاهات مباحثها، وال يسلم من غوايتها وضاللها مام قد يرضّ 

ع وض دق - حال كانط حاله -ولكن معاً. وهو كذلك مل يقف عند النقد السلبي للفلسفة، 

                                                        
1. Henry Corbin, Sub.Al-Ghasali. In: Ency.of ph.Vol.3 p.327. 
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إلهامياً  -البديل املنهجي الذي يرى أنه يحقق اليقني فيها وقد كان منهجاً ثالثياً )عقلياً ذوقياً 

عقيل معضالت املنهج ال وحلِّ  ،نبوياً أو قرآنياً(، وهو الذي رآه كفيالً بإزالة الغموض - فيضياً 

أقام به  ، ومن ثمّ يقيةكام هو مألوف يف املسائل امليتافيز ،الربهاين الرصف يف امليتافيزيقا

لربهاين مبنهجها ا ةعىل أنقاض الفلسفة املشائيّ  إرشاقيٍّ  ولكن مبنهج   ،الفلسفة من جديد

 الرياض الرصف.

غ منهجه النقدي للعقل قد سوّ  أن الغزايل ،وإذا كان قد اتضح للكثري من الباحثني -

ميكن إنكاره من خالل البحث العميق،  ما ال صالح املسألة الدينية، فإنّ واملعرفة العقلية ل

اهني ة الرب وحني كشف له عدم دقّ  ،ةالعقليّ  غ نقده لصالح امليتافيزيقاأنه كذلك قد سوّ 

إحالتها عىل ب يف قضاياها مل يفعل مثل ما فعل كانط يف الوصول إىل يقني   ةة املنطقيّ العقليّ 

غ وجودها عىل ميان، بل وجد لها يف املنهج الذوقي أو الكشفي مخرجاً جديداً يسوّ اإل

 هذا األساس.

وفيام يخص موضوع الرتانسندنتايل وإمكان الربهنة فيه، لقد شمل املنهج النقدي  -

 -املوضوع  -العلم واملعرفة كافة )املنهج  عنارص - هو حال الغزايل مثلام -الكانطي 

تقويم العلوم ذاتها و عرصه إىل الغاية( فامتد من مصادر املعرفة ومناهج العلم والفلسفة يف 

عقل نقده ال أن يحرص كانط ومل يستطعالسائدة،  سبل املذاهب والتيارات الفلسفية

. ومع هذا االمتداد نقد العقل الخالصفه النقدي مقوالته وملكاته كام أراد يف مقدمة مؤلّ و 

املتصل باملعرفة واملنطق وامليتافيزيقا  جهده يف إعادة قراءة خارطة العقل اإلنساين ركزّ 

ورسمها، عىل الرغم من أن العلم الحديث وعلم البيولوجيا خاصة قد تجاوز هذا التصور 

عىل  ةالعقيل السائد يف عرصه. فقد فصل املعرفة اإلنسانيّ  مه كانط، أو علم النفسالذي قدّ 

ه ومن خالل ملكات يف العقل النظري ةرفة النظريّ وفق هذه الخارطة التي رسمها فأقام املع

بالعالقة  ملكة املبادئ( وجعل املعرفة هذه محصورةً  –الفاهمة  – الثالث )الحساسية

ة بني )امللكة األوىل والثانية( وحرص موضوعاتها بالظواهر الحسيةالجدليّ 
1
للعقل  وأقرّ  

                                                        

1. Phenomena 
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( أو التنسندنتاليةبتصوره إىل جملة املبادئ ) بحق الطموح املورشوع أن ميتدّ النظري 

وتوصل من  ،تلك التي حاول كانط أن يناقشها يف الجدل الرتنستدنتايل ،األفكار املتعالية

 تلك األفكار )مبلكة املبادئ( لكن دون أن يستطيعالعقل يستطيع تصور مثل  بعده إىل أنّ 

 التحقق منها يف العقل النظري، ومن دون الوقوع يف املخادعات، واملتناقضات.

واملحصورة  عىل الرغم من إشادة املعرفة النظرية - وهكذا بدا العقل النظري - 

قارصاً وعاجزاً عن تحقيق ما يطمح إليه من معرفة اليشء يف ذاته - بالظواهر عىل أساسه
1
 

أو الحقائق  ،ةصل بالحقائق العليا واملثل الرتنسندنتاليّ ذلك العامل املتّ  ،يه كانطكام يسمّ 

ةحدسيّ  عرفة  م املطلقة التي ال تتصل بالزمان واملكان بوصفهام الورشطني األساسيني لكلِّ 
2
. 

قد حاول ومن خالل الجدل  -يف بحثه الفلسفي  ده كانطالذي حدّ  -إن املنهج النقدي  -

فهي  ،زمنال منذ قديم مها الفالسفةالرتنسندنتايل أن يبحث يف جملة الرباهني التي قدّ 

يف حالة السلب واإليجاب، يشهد بذلك اختالف الفالسفة وعدم اتفاقهم  ومتكافئة   متناقضة  

وصاً قبله وخص من هذه املسائل التي ناقشوها، وهو نفسه استنتاج الغزايل مسألة   عىل أيِّ 

ة قليّ العقيل، والكوزمولوجيا الع أهمها علم النفس تلك القضايا الشهرية يف امليتافيزيقا

أن يبحث وفقاً لهذا االستنتاج عن  ،وعلم الالهوت )العقيل(. لذا كان عىل املنهج النقدي

كة وهي املل ،امللكة األوىل من اليقني ه  تحققلتحقق ما مل  ،ملكة أخرى من ملكات العقل

ل حالة عىل العقل، ب زائدةً  ليست ملكةً  -بنظر كانط  -ة كانطياً )بالعقل العميل( وهي املساّم 

غري  قيةة املنطا كانت عملية االستدالل أو الفروض االستدالليّ من حاالت العقل نفسه. وملّ 

هافت تكام أكد الغزايل يف أكرث من موضع يف كتابه  –ذه القضايا مجدية يف تحقيق اليقني له

تقادياً ل إىل مسلامت أو مربهنات تتحقق اعمن أن تتحوّ  بدّ  كان ال -وبالنص تقريباً  الفالسفة

 بالعقل العميل عند كانط، الذي ميثل بحق عملية جوانية أشبه ما تكون بالحالة اإلميانية

 .ةوعن طريق القلب بحسب التسمية القرآنية الصوفيّ  ،الغيبية

                                                        

1. Numena 

2. Articale: Eternity, In G.Book...Vol.p.440,441. 



  313  املتهافت بني الغزايل وكانط رؤية نقدية مقارنة لليقني التانسندنتايل العقل 

تعمل  ،وأخرياً يفرتض املنهج النقدي الكانطي ملكة ثالثة أسامها ملكة الحكم -

 لِكيف أمور الدين واألخالق والقانون والجامل، وبذ  باملشاركة مع ملكة العقل العميل

 جابة  ها إ أنه أجاب عن األسئلة التي وضعها يف بداية النقد، وهو يرى أنّ  قد ظنّ  يكون كانط

الثالث وهذه األسئلة هي: ماذا ميكن يل أن أعرف؟ وماذا  تتناسب وملكات العقل اإلنساين

 عيل أن أعمل؟ وماذا ميكن يل أن آمل؟

 ةـ حالة التناقض القامئة بني املذاهب الفلسفي ـ بحسب كانط ةـ أزالت الفلسفة النقديّ 

عاملني  زة جديدة متيّ من خالل افرتاضها ثنائيّ  ،العقلية( –الكربى )الحسية  الكالسيكية

تي ة الوبهذا التمييز وقف كانط يف وجه املاديّ )عامل الظواهر، وعامل األشياء يف ذاتها(، 

أو مثل ترنسندنتالية. وفتح باب اإلقرار بها من خالل  ،أو حقائق عليا ،روحيٍّ  وجود   نكر كّل ت  

، وخلود النفس( من األمور املنهج العميل األخالقي وصار )وجود الله، وحرية اإلرادة

أقيسته ل عليها بعقلنا النظري، وبالعملية، وال ميكن لنا أن ندلّ  قامئة يف أخالقناالاالعتقادية 

يف املخادعة واملناقضة. وبذا يكون كانط قد أغلق الباب يف وجه  دوّنا وقوع   ةاملنطقيّ 

باألشياء يف ذاتها ويرى أن يف إمكانه إثباتها برباهني العقل  االتجاه املثايل الذي يقرّ 

ة. وبدالً من أن يكون الله الضامن لنا يف الوصول إىل اليقني بصدد هذه القضايا، النظري

صار القانون األخالقي هو الضامن األكيد إلثباتها داخل كياننا ووجداننا. وهو نفسه نور 

ة فيخرجه من حالة الحرية والشك والضالل إىل حال ،البصرية الذي يقذفه الله يف قلب العبد

مهام  و برهان  أ  يقبل نقضه بدليل   اليقني والطأمنينة، بحيث ينكشف معه املعلوم انكشافاً ال

يطري  أو ،أو من مييش عىل املاء ،بلغت درجة يقينه، حتى لو جاء به من يقلب العصا حية

بحسب الفيلسوف الغزايل – يف الهواء
1
. 

ل من خالل العق لتناقضات العقل النظري ةيّ مته الفلسفة النقدخرج الذي قدّ ـ إن املَ 

ذاتها، فلقد أصبح العقل العميل الذي هو  بحدِّ  أو مفتعلة   غري مسوغة   هو عملية   ،العميل

أشبه بعصا سحرية تلقف ما يأفك العقل النظري من براهني  ،ملكة من ملكات العقل نفسه

                                                        

ويذكر رقم املؤلفات  35، ص دورالعرب. وقارن: بدوي، 385، من )البحث( مصدر سابق، ص بن ميمون موىس. الحبايب، 1

 .213، وص 43، ص 4، ج 429، ص 8. ج 365، ص 3وصفحاتها عىل الرتتيب: ج 
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قة علمية وبطري -قبله متناقضة، ومل يستطع كانط إقناعنا  والغزايل وحجج ظهرت عند كانط

كيف عالج العقل العميل أخطاء العقل النظري، اللهم إاّل إذا جعلنا من شامعة العقل  -

ونخلد لها عندما نعجز عن  ،لراحة ضمرينا وطأمنة نفوسنا نركن إليها العميل مصدراً 

هي و  ،أو االعتقادية مواصلة نشاطنا الذهني لحل مشكالتنا عموماً، إنها املسألة اإلميانية

، والذي عوعىل لسان يسو  ما جاءت به العقيدة املسيحية كثرية الشبه بإميان العجائز بكّل 

بدون الوحي عليه، لن يكون لله أية حقيقة بالنسبة لإلنسان، وأن الوصول إىل الله لن يكون 

مزجت بني املبادئ الثالث  -حسب فلسفة كانط  -إاّل بالطاعة واإلميان، ولكن مع ذلك 

نه العقل بوساطة ( من خالل القانون األخالقي الذي عيّ النفس خلود – اإلرادة حرية-)الله

بسلوك اإلنسان نفسه. فاستحال أن يعرف اإلنسان أو يؤدي واجبه  صل  متّ  عىل نحو   اإلرادة

خري أو أن يحقق القداسة إاّل إذا كان خالداً، أو أن يرقى إىل مستوى ال ،إاّل إذا كان حراً 

األعظم إاّل إذا كان الله موجوداً 
1
. 

 (كانطو ة عند الغزايلته النظريّ الشاهد الثاين: )تشابه نقائض العقل وهتافت أدلّ  - 2

 لتي خالف الغزايلا ،ووفق املنهج التحلييل املتأين للمسائل امليتافيزيقية -تشري الدراسة  -

اقي املشايئ األرسطي، واإلرش يها )ة بشقّ ة واملنطقيّ الرياضيّ  من خاللها براهني الفالسفة

ك يف كتابه ، وذل( ممثلني بالفارايب وابن سينا من فالسفة اإلسالمطيني الغنويصو األفل

ه املشهور يف كتاب عند كانط العقل النظري، وكذا تحليل نقائض تهافت الفالسفةاملشهور 

 والتي من خاللها أراد تقويض املذهب الدوجامطيقي القطعي نقد العقل الخالصأيضاً، 

ينة ر، وبخاصة املذهب العقالين الذي حمل لواءه الفيلسوف الفرنيس يف الفلسفة الحديثة

، بينوزاس ،أتباع الغزايل يف الغرب، مالربانش، باسكال ومن جاء من بعده من أمثال ديكارت

 من الحقائق واالستنتاجات، والتي منها: إىل جملة   اليبنتز

                                                        

 .36. بدوي، املصدر السابق، ص 1
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 الدراسة أن مشكلة بنّي ت   :وكانط من الغزايل ما يخص مسوغات النقد عند كلي  - 1 

املنهج العقيل يف تحقيق اليقني يف املاورائيات عامة واإللهيات خاصة، والدفاع عن 

ة، عليا فوق عقلي وغلوهم، وإفساح املجال لقدرات   الفالسفةالعقيدة وحاميتها من شطط 

ني الفرق واملذاهب املختلفة، هو الهدف الذي من أجله ومن خالله بوتجسيد مبدأ النقد 

ق ما رسمه عىل أنقاضها. وعىل وف وأقام الفلسفة اإلرشاقية األرسطية هفت الفلسفة املشائية

الغزايل يف التهافت، وكذا عدم التسليم بكل ماهو مقّدم يف الثقافة والفلسفة والعلم، 

 يف نقدية، وتحطيم أصنام الوثوقية الدوجامطيقية العقالنية ومحاكمة املوروث محاكمةً 

ضه ، وأقام عىل نقائ، هو الهدف الذي من أجله هفت براهني العقل النظريلفلسفة الحديثةا

 .نقد العقل الخالص، وعىل وفق ما رسمه يف كتابه براهني العقل العميل

 بفعل الحركة النقدية يف عرص ة، أنه مدفوع   من خالل مسوغاته النقديّ قد بنّي  وأن كانط

قل ة فكانت املراجعة العلمية لطروحات العة ومعرفيّ ة وفكريّ ، ومدفوع مبؤثرات دينيّ التنوير

تي يصلح يف نطاقها استخدام العقل يف عىل وفق ملكاته، وتعيني الحدود الدقيقة ال

علمي من عدمه، وكانت  عىل أساس   املعرفة، وكان البحث عن إمكان قيام امليتافيزيقا

املراجعة واملحاكمة الحقيقية لكل نزاعات العقل ودعاواه، وتحديد نهاية البناء الذي ميكن 

أن يصل إليه العقل يف جدله الرتنسندنتايل يف امليتافيزيقا وقضاياها، هي األمور املحركة 

ت التي ، وقد أبان له النقد املجاال للفلسفة النقدية أو املنهج النقدي يف الفلسفة الكانطية

ميكن للعقل أن يحقق طموحه املعريف منها. فحدده بعامل الظواهر أو امليتافيزيقا النظرية، 

وأبان له كذلك أن امليتافيزيقا بتلك الصورة القدمية غري ممكنة أن تصري علامً. وألهمية 

 صور البديل امليتافيزيقي، وكاناإلبقاء عليها وإدخال حالة الدميومة فيها كان البد من ت

ها األنصار بها لالتي تتجاوز كل حاالت العوق التي سبّ  هذا البديل هو ميتافيزيقا األخالق

أخرى حني أسامه البديل   عنه بلغة  قد عرّب  سواء، والذي كان الغزايل والخصوم عىل حدٍّ 
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قبل  ديكارت بتعبري –عقيل  يقني   لهي، بوصفه الضامن الحقيقي لكلِّ الكشفي النوراين اإل

.كانط
1
 

 من ، تبني بالتحليل والتتبع التاريخي، أن كاّلً فيام يخص النقائض وجذورنشأتها - 2

يف  ة غريهامقد اعرتفا بأسبقيّ  -بوصفهام أكرث من ناقش هذه القضية  -وكانط  الغزايل

 القول يف وأسبقية جالينوس اكتشاف النقائض، فأرجع الغزايل بذور املسألة إىل أرسطو

، وأرسطو يف قدم العامل عىل حجج برقليس بتعادل األدلة، وإفادته من رد يحيى النحوي

يف كشف النقائض، وأن دوره يختلف عن دور زينون  بأسبقية زينون اإلييل واعرتف كانط

 السلبي فيها. كام بنيت الدراسات والبحوث، تخلل هذه املسألة بني ثنايا مؤلفات أفالطون

من الناحية  ةيف تكافؤ األدلّ  ايبوردود أرسطو بصورة أو بأخرى، وقول الفار  يف البارمنيدس

د اليهودي واملسيحي بع ، وورودها يف مؤلفات بعض فالسفة العرص الوسيطاملنطقية

ام ك، ورميوتد مارتن، وغليون أالقرايئاألكويني ، وتومابن ميمون موىسالغزايل، من أمثال: 

 املحدثني واملعارصين، من أمثال: أرنست يذكر لنا ذلك بعض املستورشقني من الفالسفة

، ونهاية بكانط، الذي اعرتف بذلك، وذكره يف مقدمة ، وديفيد هيوم، وأرثر كولريرينان

رميوند  . فقد كان، ومقدمة لكل ميتافيزيقا ميكن أن تصري علامً نقد العقل الخالصكتابيه: 

تعادل ول بتكافؤ األدلة و من فالسفة العرص الوسيط الالتيني أكرث من أشار إىل الق مارتن

ر أن مجموع الحجج الثامين عورشة الحجج العقلية متأثراً بطرح الغزايل وسابقيه، إذ قرّ 

املربهنة عىل قدم العامل، لها ما يكافئها من الحجج املناقضة أو املعادلة لها بالقوة 

ة ليست ياطياملساوية لها، وأن الفوز بقضية حدوث العامل من خالل الرباهني الخمسة االحت

دامغة متاماً، واإلميان هو الذي يستطيع أن مينحنا اليقني.
2
 

                                                        

 .36. أيضاً، ص 1

 .415، مصدر سابق، ص أثر الغزايل. عن: أوليكن، 2
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ئض العقل الذي تنبه عىل نقا ،سلسلة القائلني بتعادل األدلة تنتهي حتامً عند هيوم ولعّل 

ومن ثم كان حكمه عىل الرباهني العقلية بأنها غري منتجة  -كام سرنى الحقاً  - قبل كانط

التي يصعب الربهنة عليها كونها تعنى بالقضايا القبلية
1
. 

ة ظرياألدلة الن النقائض، وصياغةقد أفادا من هذه اإلشارات يف بناء  أو كانط وأن الغزايل 

يعيات عند كانط والطب النقائض حرصاً بالكونياتاملتعادلة أو املتهافتة وتركيز جملة هذه 

 واإللهيات كذلك عند الغزايل.

كانط، ل أخرى مهمة يف تأكيد التأصيل الغزايل نتيجة  إن الدراسة هذه أوصلتنا إىل  - 3

يف الجزء الخاص بالجدل الرتنستندنتايل  دها كانطمفادها، أن النقائض الشهرية التي حدّ 

 لتهافتابالكونيات تتفق بحسب تحليلنا النصوص واملقارنة مع املسائل األربع من كتاب 

 للغزايل، وعند مناقشة هذه النقائض وجدنا القضايا التي عرضها الغزايل بلسان الفالسفة

تقابل النقائض
2
بالعكس، واالختالف بطريقة الصياغة كام يف النقيضة عند كانط والعكس  

ة والحدوث، أو نقيضة الكم(( وصورتها عند الغزايل ))العامل بني األزليّ  - 1األوىل، وهي: 

إذا »ا:= ونقيضه« إذا كان للعامل بداية يف الزمان، فهو ليس متناهياً يف املكان»= القضية: 

وأما صورتها عند كانط «. متناهياً يف الزمانكان العامل محدوداً يف املكان، فهو ليس 

عني ونقيضها ي« للعامل بداية يف الزمان، وهو محدود أيضاً يف املكان»فتساوي القضية: 

أكد وت« ليس للعامل بداية الزمان، والحد يف املكان، فهو المتناه يف الزمان واملكان معاً »

تالف ونقيضها بني الغزايل وكانط مع اخمن خالل املقارنة التطابق التام بني القضية األوىل 

 ة يف القضية أو نقيضها بينهام، وكشفت كذلك أن كليهام استخدم قياسغات األدلّ مسوّ 

لهذه  يٍّ حقيق وكليهام اعرتف بصعوبة الخروج بحلٍّ  ،ة ونقائضهاغات األدلّ الخلف يف مسوّ 

للزمان  متشابه   من خالل تصور   النقيضة، وعىل الرغم من أنهام قد حاوال معالجة ذلك

                                                        

1. Kant, La Relegion dans les limites de La Simple Raison .(415عن أوليكن املصدر السابق، ص ).   

م، ص.  2003للدراسات والنورش، بريوت، ، املؤسسة الجامعية 1، ط وكانط نقد العقل بني الغزايل. د. عبد الله محمد الفالحي، 2

 .194-173ص، 
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ه ر وكذا تصوّ  ،واملكان وعالقتهام بالعامل واألجسام املتناهية عىل وفق مذهب أرسطو

 ك وعدم تناهيه.يتحّر  ك الذي الللحركة وقدم املحّر 

ذاتها، ب بسيطة   ة الثانية:= ))العامل مركب من جواهر  ة القضيّ أدلّ  ويف حني أقام الغزايل -

يتصور بنفسه ال  ما هو قائم   بنفسها، وكّل  ها قامئة  سبب معدم لها، ألنّ  ر انعدامها، والتصوّ ي   ال

يوجد يف العامل جواهر  وأعراض، وال ب من جواهر  انعدامه(( ونقيضها: ))العامل مركّ

ة بذاتها، واألعراض تفنى بنفسها، والجواهر تبقى ببقاء زوائد عىل وجودها((، عىل مستقلّ 

  وجود يف املكان إاّل أّن الأساس نفي الصفات عن املركب والجنس أو إثباتها، وافرتاض 

يف املكان أو هي كذلك، واعتامد النقيض مبدأ تناهي  زة  لألعراض، وأن الجواهر غري متحيّ 

ب يف العامل من مركّ )كل جوهر  -دليل القضية:=  عراضها أقام كانطاألجسام جواهرها وأ 

، ةبسيطة، وال يوجد يف محل سوى البسيط، وما يرتكب منه(، عىل النظرية الذريّ  أجزاء  

ام وحية كة بني الجواهر الر ، والعالقة الرياضيّ ة الحركة يف الطبيعةوقانون بقاء املادة، وجربيّ 

يطة، وال بس ))ال يشء مركب يف العامل يتكون من أجزاء  -، وأقام النقيضة: يصورها اليبنتز

عىل أساس افرتاض استحالة معرفة الجواهر من  -محل يف العامل أي بسيط(( يوجد يف أيّ 

يف النقيضة أيضاً، وإن  وهو ما ثبتّه الغزايل ،ومن ثم ال وجود إاّل للمركب ،داخل الوجود

اب ال واقع لها كام يرى أصح ةً جملة االفرتاضات لألجزاء البسيطة ليست إاّل فروضاً عقليّ 

 النقيضة وحسب.

ية(( أو نقيضة والجرب ة بني الحريةيف النقيضة الثالثة، ))العليّ  مع الغزايل ويتفق كانط -

ته األوىل(( ونقيضتها: ))العامل حادث، دائم النسبة إىل الله علّ  اإلضافة وهي ))العامل قديم

ز بني واالختيار(( يف التميي وفاعله اليكون سبباً إاّل بوقوع الفعل منه عىل سبيل اإلرادة

نسب إىل ، والثاين: يَ نسب إىل قوانني الطبيعةاألول: يَ  الفاعل بالطبع والفاعل باإلرادة، إذ

ة التي هي الله، ولكن الخالف بينهام أن كانط أراد أن مييز ة الحّر الفاعل العاقل أو العلّ 

لة ص( كام يف قوانني الطبيعة وحرية كام يف الحقائق الثابتة غري املتّ صورتني للعلية )جربية

 ةيف تصورهام العالقة بني العلّ  لزمان واملكان. بينام الغزايل وهو الذي اتفق مع هيومبا

لتي تفعل ة، واة يف اإلرادة اإللهيّ ة والحريّ واملعلول أراد أن يزيل التناقض بني مفهوم الجربيّ 
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، يف الحالتنية يف كال سواء، ومن ثم فهي حّر  فعلها يف العلل القريبة والبعيدة عىل حدٍّ 

، ومن ثم كانت القضية ةً وميكن أن تكون حّر  ةً حني عند كانط ميكن أن تكون رضوريّ 

 ونقيضها صادقتني، والحال نفسها يف النقيضة الرابعة. أونقيضة الجهة، وهي عند كانط: 

له  ةيف سلسلة علل العامل بوصفه جزءاً منه أو علّ  رضوري   ة: )يوجد كائنٌ القضيّ 

يضها: )اليشء رضوري يف هذه السلسلة، بل كل ما فيها ممكن خارج إطالقاً( ونق

 العامل أو داخله( 

 : وعند الغزايل

ة نهائية يف سلسلة علل العامل يسمى املبدأ األول، يتالزم القضية: )توجد علّ 

 بعضهال ةٌ بعضها علّ  ل لها، بل إنّ مع معلوله، ويجوز أن تكون هناك حوادث ال أوّ  رضورةً 

أوىل  ةٌ رضوريّ  ةٌ ة لها(، نقيضها: ))توجد علّ علّ  ال ة  اآلخر، وال يجوز أن تنتهي إىل علّ 

ل لها، لحوادث ال أوّ  ز  تجوّ  ته، وأيّ لحوادث العامل جواهره وأعراضه، هي خالقة له وعلّ 

 ة األوىل، ولونهاية لها، واستحالة الوصول إىل إثبات العلّ  ال ي إىل القول بعلل  يؤدّ 

يف الصانع ويف املخلوقات( ارتفعت الرضورة عن األشياء الرتفعت الحكمة
1
 . 

ضة ذاتها وتشخيص القضايا املتناق فاق بينهام، يف وجود النقائض بحدّ صور االتّ  وأهمّ 

يف محاولة إثبات الال مورشوط مبنهج املورشوط وموضوع  سببها كانط التي حرص

ب أن يكون الالمورشوط غري متحقق باإلدراك الحيس، وذلك ألن اإلدراك الحيس يتطلّ 

أو األشياء يف ذاتها غري  ،ةوجملة العوامل العلويّ  ،واملكان ،موضوعه مورشوطاً بالزمان

 دملجّر للتدليل بالعقل ا محاولة   دة يف مكان. وعىل هذا فإن أي  وال مقيّ  بزمان   محصورة  

د مقابلة ها مجّر إنّ  :ومغالطات. وبتعبري الغزايل سوف ال توصلنا إاّل إىل مامحكات  

 إشكاالت بإشكاالت.

أشارت الدراسة ومبنهجها التحلييل املقارن إىل مدى التامثل والتطابق النقدي  - 4 

رصة قة بالنفس اإلنسانية واملنحاملتعلّ  ة العقل النظرييف مناقشة أدلّ  وكانط بني الغزايل
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ة النفس، وصلتها بالبدن ومتايزها عنه، وخلودها بعد انفصالها لت بجوهريّ متثّ  بأربعة أمور  

 عن الجسد.

 ضح من خالل البحث يف الجوانب األخرى املتصلة بالجدل الرتنسندنتايل ونقائضهواتّ 

قان عىل وجود ، أنهام متفبتعبري الغزايل –ة الربهانية ته النظريّ ، أو تهافت أدلّ نطبتعبري كا -

ته لّ عىل إثبات ذلك بأد العقل غري قادر   ركز عىل أنّ يتها وخلودها، وأن النقد النفس وجوهريّ 

تدالل من خالل الشعور دة أو القامئة عىل االستدالل والقياس، وكذا االسة املجّر النظريّ 

وكان الخالف بينهام يف طرق تهفيت هذه  - الذايت بوجود النفس، كام هو عند ديكارت

 ة.األدلّ 

وضوع عد موب   يف االستقراء السبب يف ضعف الرباهني إىل نقص   فقد أرجع الغزايل

، وخاصة للتأكد من حالها بعد املوت، وأن جملة األدلة ةالنفس عن التجربة الحسيّ 

أو االعتامد عىل البواعث واالنفعاالت  ،املستندة عىل انقسام الجواهر بانقسام أماكنها

نقائضها،  عىل مواجهة ها غري قادرة  والرغبات، أو تباين التفكري بني الحيوانات واإلنسان، كلّ 

أخرى موازية أو معادلة لها ومن ثم البد من االستعانة  باب االحتامل لتفسريات   ها تفتحأو أنّ 

ضعف  أرجع بالورشع أو االعتامد عىل ما جاء به الرسل لضامن يقيننا بها، يف حني أن كانط

 إىل نتائج   لومن خالل القياس نتوصّ  ،م بهامات نسلّ الرباهني بهذا الصدد إىل افرتاضنا مقدّ 

ألنا، إىل لفكرة ا ، واالنتقال من مبدأ تحلييلٍّ يعنها. فاالعتامد عىل التحليل ال يكف لزمة  م

ورشوط، أو املإذ ال نستطيع االنتقال من الالمورشوط إىل  غري ممكن   تركيبيٍّ  إثبات موضوع  

، ومن ثم العقليني وبعض الفالسفة وقبله ابن سينا إىل حدس تجريبي كام فعل ديكارت

سلمة م ها مسلمًة أو برهنةلتقبّ تو  تها عىل العقل العميلكان علينا أن نحيل املسألة برمّ 

رسل كام البه ل بالوحي أو ما جاءت يتمثّ  خارجيٍّ  ة. أو عىل العقل أن يستعني بعامل  أخالقيّ 

ةفاته الالهوتيّ كانط يف مؤلّ  يرى
1
. 
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 (، فقدأدلة وجود الله واملوقف النقدي منها) صل مبناقشةيتّ  أو وأما فيام يخّص  - 5 

 )أو دليل الكائن الكامل( كام مبناقشة الدليل األنطولوجي دت الدراسة بدءاً، انفراد كانطأكّ

ض ّر لعدم تع وهو الذي مل يناقشه الغزايل ، وديكارتوأنسيلم ، وأوغسطنيمه أفلوطنيقدّ 

الصانع أو  دليليف معرض حديثه عن  ة  عرضيّ  فالسفتنا قبله إىل مثل هذا الدليل، عدا إشارة  

النظام. يف حني اتفق الغزايل مع كانط عند مناقشتهام دليل الواجب واملمكن )أو دليل 

ة هذين الدليلني وشهرتهام، بل إن )أو دليل النظام(، يف أهميّ  العلية(، والدليل الغايئ =

إشادة ا ة، ويشيد كانط بهام أميّ يف كتبه الكالميّ  متفاوتة   الغزايل قد استخدمهام بصورة  

بوصفهام الدليلني املوروثني واملتعاقبني عرب تاريخ الفلسفة واألديان والعلوم، وأن دليل 

عىل إفادة كانط من الفلسفات السابقة  النظام هو الذي يستحق دامئاً أن يذكر. وهذا دليل  

أو  ومن جاء من بعده من فالسفة اإلسالم ،عليه بهذا الجانب ومنها فلسفة الغزايل

أو من غريهم. وقد تركز نقد الغزايل وكانط هذين الدليلني املتشابهني أو  املسيحيني

املتضاربني يف )املسوغات أو املقدمات والنتائج( عىل أمرين
1
: 

وأن  ل لها،ال أوّ  أوىل له، مع تجويز حوادث   ة  تناقض القول بقدم العامل مع القول بعلّ . ا

 زايلكام رأى الغ كثرية   واحدة، بل رمبا إىل علل   ة  ة مع معلولها ال يوصلنا إىل علّ لّ تالزم الع

 لسلأوىل من امتناع التس ة  ة أو أن قيام هذا الدليل عىل استنتاج علّ بالنسبة لدليل العليّ 

 نستدل عىل هذا النحو يف الالمتناهي يف العلل يف العامل الحيس، ال يسمح لنا العقل أن

كهذه تشكو من املخادعة، ولرمبا الوقوع  ة  فإن عمليّ  ،ه إىل ما بعد التجربةالتجربة، وأن ّندّ 

 بالنسبة أيضاً لهذا الدليل. ور مرة أخرى كام يرى كانطيف الدّ 

مبا علل ر ة هي الله، بل إن االحتجاج بالنظام يف دليل الصانع ال يستطيع إثبات علّ . ب

كاً محّر  يشء   يوصلنا إىل ممكنات، مثل أن لكلِّ  أخرى، وإن إقامة هذا الدليل مع نفي اإلرادة

يحركه، فرمبا كان املحرك من جنسه، وأن النظام قد يكون من جنس املنظم أو مفارقاً له 

 الغزايل يف هذا النقد ، ويوافق كانطسواء، كام يرى الغزايل ومعناه جواز القولني عىل حدّ 
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 ا توصلنا إىل مهندس  وإّنّ  ،من أن االعتامد عىل مسألة النظام قد ال توصل إىل الله كام هو

ً لها، مثلام أن التدّر  أو مشكل   وصانع   ج يف العلل ال يوصل إاّل إىل للامدة، وليس خالقا

يقدم تصوراً عن ذاته، وال يربهن التخطيط والنظام  ة، والوعّز  كامل   ميلك كّل  ر موجود  تصوّ 

ة القصوى للعاملة العلّ عىل واقعيّ  يف الطبيعة كغائية  
1
. 

إجامالً يف أن الهدف من النقد هو بيان حالة الضعف والخداع  مع كانط فق الغزايلويتّ 

ة عىل وجود الله، ألننا مبثل ما نستطيع إثبات وجود ة النظريّ أو الوهم اللذين يعرتيان األدلّ 

نثبته أو نثبت موجوداً غريه بها أيضاً، ألن معرفتنا الحقيقية  أن الالله بهذه األدلة، ميكننا 

 زماناً ومكاناً من الوجود املتعنّي  عىل كل ما ينسب إليه حال   مقترصة  
2
. 

روف وفق ظ الغزايل هذه الدراسة إىل أنّ  لقد أوصلتنا جملة االستنتاجات السابقة يف

قت ة مهام أطلللزمن، مثل مرحلة متقدمة يف العقالنيّ  عرصه ومن دون حتى احتساب فارق  

ة قديّ ة الناألحكام عىل طبيعة فكرنا العريب اإلسالمي وقتئذ، وأن من محامد هذه العقالنيّ 

ات ار ها فصلت بني املذاهب والتيّ وأنّ  ،طياً للمطلق األفالطوين األرسأنها وضعت حدّ 

فلسفة بابن رشد وابن باجة عن ال لةً ممثّ  ة بعد الغزايل، فامتازت الفلسفة املشائيةالفكريّ 

ريب وابن عن الفلسفة ممثالً بابن ع ف اإلرشاقيُّ املمثلة بابن طفيل، وامتاز التصوّ  اإلرشاقية

 الً بابن حزم وغريه، ومل يكنمبناهجه ورجاله عن الفلسفة ممثّ  ، وامتاز علم الكالمسبعني

 يف العصور وانحطاط   الغزايل أو أفكاره املسؤولني عام أصاب العقل العريب من تراجع  

اؤوا من قبل آخرين ج عقالنية ملقاومة كّل  فكاره قد اتخذت وسيلةً التالية، بقدر ما كانت أ 

                                                        

 .215، ص محاورات يف الدين الطبيعي، ديفيد، هيوم .1
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، وأربع (تتفق تقريبا مع املسائل األربع األوىل يف كتاب التهافت للغزايل، وهي التي بدورها تنقسم إىل أربع مثبتة =)رأي الفالسفة

قابل نقيضة من ، تمنفية،=)رأي املتكلمني(، والتي حرصها كانط يف الطبيعيات. وكل مسألة من املسائل األربع يف تهافت الغزايل

التخالف بني و  نقائض كانط األربع، وإن مل يفصلها الغزايل، لكن دراستنا يف الدكتوراة تثبتت من ذلك، وبينت وجوه التامثل

التصورين. كام وجدت دراستنا أنه مثلام جعل الغزايل من القضايا )رأي الفالسفة( ونقائضها )رأي املتكلمني(، جعل كانط من 

القضايا =)رأي القطعيني( وجعل من النقائض =)رأي التجريبيني( وكالهام أي )الغزايل، وكانط( يرفضان تبني رأي أحد الطرفني 

ط  ،نقد العقل بني الغزايل وكانطأصحاب النقائض. للمزيد من التفاصيل: أنظر: د. عبد الله محمد الفالحي، أصحاب القضايا و 

 .348- 310م، ص. ص،  2003، املؤسسة الجامعية للدراسات والنورش، بريوت، 1
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من بعده هم باألساس ضد العقل والعقالنية، لكن اتضح لنا فيام بعد أن رموز الحركة 

عن الغزايل قد اتهمته بالعقالنية واملروق  رة  متأخّ  الالعقالنية التي ظهرت يف عصور  

روحاته ط بسيطة، بل رفضت كّل  إاّل بدرجات   وبني خصمه ابن رشدوالزندقة، ال فرق بينه 

ةة العقالنيّ الفقهية والكالمية بحجّ 
1
. 

ي أن عهي، أرجوزتنا املنشودة يف الفكر العريب اإلسالمي، وندّ  ولنئ كانت العقالنية

ما يزال املطلق العقيل  حدٍّ  هو إىل أيِّ   من قدرها ومكانتها، فالسؤال اآلن  قد حطّ  الغزايل

 جزءاً من هذا ة ويف التطور الحضاري والفكري؟، ولعّل هو الحاسم يف املعرفة اإلنسانيّ 

الجواب سيكون بالسلب إذا ما نظرنا رسيعاً إىل عامل اليوم، فإننا نجد ضآلة الدفاع عن 

ة ليس يف العلم والفلسفة وحسب، بل طالت معظم ت النسبيّ ن حلّ املطلق العقيل بعد أ 

 ةاملجاالت األخرى، كاالقتصاد والسياسة، والقانون، واألخالق، وبقية املجاالت اإلنسانيّ 

 دة.املتجدّ 

، ه حرمهم من نعمة امليتافيزيقاهمه األملان بأنّ يف عامل اليوم مذنباً كام اتّ  ومل يعد كانط

 أساس   أو امليتافيزيقا التي أقيمت عىل منه تصحيح أخطاء اإلبستمولوجيا يعد مطلوباً ومل 

ة التي يّ االحتاملالنسبيّة أو من العلم والهندسة والرياضيات يف عرصه املنهار أي يف عرص 

 بعده يف هذه العلوم األخرى. جاءت من
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 ضدَّ هيجل كانط أو امل ثنَّى مديح

 1وهبه موسى

(. هو من عيون النصوص التي كتبها 2017 - 1941) وهبه النص التايل للفيلسوف اللبناين الراحل موىس

 ة لفالسفة الحداثة.يف سياق مجهوداته ومقارباته النقديّ 

التي انبسطت فيها هذه املقالة، فقد شكّلت سطورها نواة لدراسات  وعىل الرغم من املساحة القليلة

 وهيجل. هام كانط ة مقارنة بني َعلَمني من أعالم الفلسفة الحديثةألطروحة نقديّ 

فهي يف محاكاتها للمضمر الذي ينطوي عليه  ،هيجل ضدّ  ـ أو كانط «مديح املثنى»ز به مقالة ا ما تتميّ أمّ 

تتسم بالرباعة والرشاقة واللغة والقص الفلسفي  ة  منهام حيال اآلخر، ثم تظهري هذا امل ضمر بأسلوبيّ  كّل 

 البليغ.

 عددها األول يف «فلسفة»املقالة التي اخرتنا استعادتها كانت نورشت افتتاحيًة ملجلة  تجدر اإلشارة إىل أنّ 

 .2003ذي صدر تحت إرشاف وهبه يف خريف العام والوحيد ال

ث ميكن ، حيتأثّر بآراء ونظريات إميانويل كانط هدف الكاتب يف هذه املقالة هو إثبات أّن فريدريك هيجل

ومة ه الفكريّة عىل ضوئها، والجدير بالذكر هنا أّن املنظالقول إنّه أبدى رأيه حولها قاطبًة تقريباً وسلك مسريت

ة وفلسفة األخالق واإلبستيمولوجي فتحت أفقاً فلسفياً جديداً يف شتّى املجاالت الفلسفية الفكريّة الكانطية

ت وبلغت ذروتها وباتت أكرث وعلم الجامل، وما إىل ذلك من علوم  أخرى، وهذه املسرية الفكريّة تواصل

 ل.وشيلنج وهيج املثاليني األملان الذين تلوه، وعىل رأسهم فيخته نضوجاً بفضل جهود الفالسفة

هيجل من خالل نهجه الجديل املشهود بادر إىل تحليل املسرية التأريخية للفكر البورشي، ويف هذا 

ىل بلوغه إ التي تبنّاها بأنّها الغاية النهائيّة واملقصد الذي يطمح الفالسفة الفلسفيّةاملضامر وصف املبادئ 

ق اعترب ؛ ومن هذا املنطلطيف نشاطاتهم العلميّة، لكنّه مع ذلك أعرب عن احرتامه وتقديره البالغ لفلسفة كان

ويف الحني ذاته تفنيداً  فلسفته سنداً لفلسفة كانط
2

 .لها

                                                        

  .واملعارصة وأحوال امليتافيزيقا يف الفكر الفلسفي العريب املعارص، الفلسفة الحديثةفيلسوف  لبناينٌّ، متعّمق  . 1

2. Aufheben 
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أنّه بقي يدور يف فلك الفاهمة دون أن يلج يف عامل  املؤاخذة اإلبستيمولوجيّة التي أوردها هيجل عىل كانط

العقل الرّحب بحيث عجز عن وضع حلٍّ للتعارض الحاصل يف بعض املسائل العقليّة، ناهيك عن أنّه 

حسب؛ وهذا ( فاملعرفة تقترص عىل الظواهر )الفينومينات حيالً بادّعاء كوناعترب كشف الحقائق أمراً مست

يعني أنّه مع عظمته الفكريّة، لكنّه أخفق يف صيانة نظريّاته وآرائه من االزدواجيّة والتضاّد، لذلك قيل إنّها 

.  ليست عىل نسق  واحد 

 التحرير

****** 

، أو هو يأخذ عنه باألحرى، كل  يشء تقريباً. يقارعه صنواً بصنو، عىل كانط يأخذ هيجل

 ويحذو حْذَوه نعالً بنعل.

وهو إذ ي طبِّق عليه منهجه يف االستيعاب والتخطّي، يف النْسخ عىل ما كان يصّح أن 

غري رجعة  عىل ما يحسب. ي قال، ي طِْبق  عليه من جهاته األربع ويحيله إىل أمر  مىض من 

يصنع  معارصتنا وال بّد وميكِّننا إذ يتجر أ عىل األنوار، من أن نتغرْغَر بنقد الحداثة ومن أن 

ء منها. نلعَن امليتافيزيقا  ونبَْجَح بالرب 

، ألعب كانط وّحد، ضد الَجملة التي ، ألعب االثنان ضد الواحد واملضد هيجل قلت 

مبنزلة الواحد العائد إىل ذاته؟ أستعيد كانط إذن. أعيده يف مواجهة هيجل. أ عطيه الكالم 

 فريوي هو وأ نصت  إليه يقول:

اً: مقام «الَجْيء بعد  »(: يفخر هذا املعلِّم بأنه جاء بعدي. يصنع  من قلت )يقول كانط

، ويزعم أن فيه يحّق ما كان غري مستِحّق. فَلَِم ال أنهض  إليه أعيده يعلن ما بعد  أتم  مام قبل  

 إىل حجمه الذي يستِحّق!

 :فيقول هيجل

لن تستطيع ذلك مهام فعلَت. فأنا رسخت  يف البداهِة ورصت  إىل األمم. ثم أعلنتني  

حِ عىل سبيل الورش  النهايَة والَختَْم وقلت: ال تفلسَف بعدي. ثم تسامحت  وأضفت: إاّل 

 والتأويل، أو التطبيِق أو االعرتاِض عىل بعِض ما قلت  ببعيَض اآلخر. لكنني حسبت  لكلِّ 
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دخل يمياء الروح، ال أحد يكاعرتاض  ممكن  حساباً مسبقاً. إاّل ترى بعد قرنني إاّل قليالً عىل 

 من الباب الذي عيّنت  للدخول؟

: خّفْف »  فر  مطرح، وإن بخ إاّل ترى أنه ي عاد  إيّل أيضاً يف كّل  الوطَء وال تكْن دعيّاً. قلت 

األصل ال ينتهي، ال  ال يشء ينتهي ألنّ  ال يشء انتهى، أنّ  واستحياء؟ إاّل يعني ذلك أنّ 

 يتناهى تقول العرب.

 فانتفض وامتعض ثم قال:

 تورّطني؟ كيف يل أن أعلن عن نفيس ومن هذه العرب  يف آخر األزمان، ويف أية ورطة   

إذن يف هذه اللغة العتيقة؟ كيف أقول فيها ال أنْزش
1
وال أَنْفْورزِْشَزيْن 

2
؟ وكيف يل أن أزعَم 

أنني أ أفِْهب َك 
3
أو أنني أقيم   

4
، إاّل ترى أكرثهم علامً ماذا فعل بـ َمنْيْ 
5

حني عّربه بعلم ظهور 

 العقل؟ ما كان ينقصني إاّل أن أعربِّ عن نفيس بالعربية!

: فات  ن نفسك فصحى أيضاً. فادفْع ع ة  ة، وبعربيّ الَفْوت  اآلن. وها أنت تعرّب بالعربيّ قلت 

قر  أنك افرتيَت عيّل وقو لتَني ما مل أق لْه، وأشهْدَت عيل  الجمهور. إْن كنَت من الصادقني. أ  

ني سوى أن تزعَم أيّن   أكاد  أقول الحق  الذي استنجْدت بالحّس املشرتك. وما كان ينقص 

 يه أن يأيت بالرضورة عىل يديَك فعيّنتَني السابَق بال مفّر.عل

 : قال هيجل

مازلَت ت قيم  حيث  أنت: يف الفاهمة الثابتة إيّاها. يف منطق عدِم التناقض. يف ميتافيزيقا 

 الهويّات الجامدة. يف الثنائيّة البائسة. أما آن لك أن تتخىل  عن معاندتك ملا يفقأ  العنيَ 

                                                        

1. ansich 

2. Anfürsichsein 

3. aufhebe dich 

4. das absolute Wissen 

5. Phänomenologie des Geites 
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ِقه؟ أن ت   االثنني انشقاق  الواحد، وأن تأليَفهام آت  ال محالًة يف  قر  أخرياً أنّ بجالئه وتحقُّ

يستعيد الواحَد أو يعود إليه ليكون أوالً من جديد؟ أما آن لك أن ت درِك أيّن بجديل  ثالث  

 تي.إىل مهن ي اآلن ودْعني أع دالتأليفي أنقذت  ماَء وجِهك إذ عيّنت ك سابقي. فانرصْف عنّ 

 وال مكّمالً. وال أرى ما يجري عىل أساس   كنت  أودّ أن أقول لهيجل: مل أكْن سابقاً ألحد  

ما كان يشغل ني كان غرَي ما يشغل ك باملرّة. كنت  أودُّ أن أقول له...  سابق  ومسبوق. بل إنّ 

راح يورشح  ال يسمع، وكان قد رصف وجهه عني و  ه كان قد صار كبّحارة عولِْس، أصمٌّ لكنّ 

 لطاّلبه ويتكل م  عيّل كام ي تكل م  عىل غائب.

هي األنوار. لكن  لألنواِر معنى أن  كل  يشء، كل   قال: الخالصة  األخرية  لفلسفة كانط

يجب أن يكون شيئاً ما مفيداً؟ أي إنه يجب بالضبط إاّل يكون له إنيّة،  ، كل  ترّصف  وجود  

َن غري. هذا الغري  هو اإلنسان، أو الوعيوأن يكون مجّر  الذايت العاّم )االوتَِعاء( أي -د لَد 

 جميع الناِس بعاّمة.

 وعينيٍّ وحرٍّ وحدٍّ  يرى إىل ذاته كمطلق   وهكذا فإن التفكري )يقصد العقل( عند كانط

اق م النصاب بأور دّ نهايّئ، فال مرجعيّة تعلو مرجعيّته، وال مرجعيّة ألّي نصاب  ما مل يتق

ون ذايت: كلُّ ما يكون، مبا فيه أن يك اعتامده أمام التفكري. لكن  هذا التفكري هو مجرد تفكري  

من وقائع وعيي أنا... إاّل أّن التفكري الذايتّ هذا ال قدرَة له عىل عرِْف  د واقع  الله، هو مجّر 

ناً. ال ميكنه أن يعلَم أي يشء  حقيقّي، بل هو يعلم الَفيْن امن وحسب.  ما هو إنّاً ولد 

 وتنْحنَح ثم  تابع رافعاً نربتَه  قليالً:

لكنّها تثبِّته من وجهة النظر هذه  –د وهذا جيّ  -يف الوعي،  وهكذا تْدِخل فلسفة كانط

. فتنهي امليتافيزيقا ، لكنها ة  موضوعيالفاهميَة مبا هي دغامئيّ  بصفة عرف  ذايتٍّ ومتناه  ة 

ناً...ذاتيًة وتتخىل  عن السؤال عاّم هو حقيقيٌّ إنّاً ول ةً تستبقيها يف الحقيقة بوصفها دغامئيّ   د 
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من التعليم استغرقت  يف الضحك، بل قل ابتهجت  أيضاً لقدرة هذا  عند هذا الحدّ 

 ال ت حىص فتوهم بأنه يتقّدم بالسامع إىل أمكنة   املجادل عىل قول اليشء نفسه بأشكال  

املنهج فقط، واملنهج غري الجديّل الذي يتعامل مع  تعني امليتافيزيقا أخرى: هنا مثالً 

 ا ذات ثبات  نسبّي.املعاين بوصفه

وابتهجت أيضاً لعلمي أّن ما مل يسامحني عليه هذا األصمُّ هو ذمّي الجدليات وعّدها 

 منطقياً للغلط ال للحقيقة.

 ولذا ال يفتأ ينعتني بالفيلسوف الثنايّئ. 

ثابتة:  ت  ااملثنى( وال يفتأ ي لخصني إىل ثنائيّ  )ولو عرف العربيّة لكان قال: فيلسوف 

وثنائيّة  ،وثنائيّة الحساسية والفاهمة ،وثنائيّة املكان والزمان ،ثنائيّة الفينامن والنومان

اء وثنائيّة اإلنش ،وثنائيّة األفهوم والحدس، واألفهوم واألمثول )الفكرة( ،الفاهمة والعقل

 والتنظيم.

والوجود بل تلك الثنائيّة التي مل يغفرها يل قّط، عنيت ثنائيّة الكون
1
 هايدغرمل يكن  - 

يف الكالم عىل الكائن األسمى. وهو حني يتطرّق  -لد بعد، سامحه الله هو اآلخر أيضاً قد و  

ينار متوّهمة ئة داة ومئة دينار فعليّ اإىل متييزي هذا ويذكر أمام طالبه تفريقي الشهري بني م

لكانطّي ّنكث أبداً يف الفرق )يقصد الفرق الذي يستشيط غيظاً ويقول: حسب التصّور ا

ناً كيشء  ما مطلق... إ يحدثه التفكري(: فالثنائيّة هي املالذ األخري: كّل جانب   ىل يصلح لد 

 أن يخرج عن طوره ويرصخ: ليس ثة ما هو أكرث حمقاً من هذه الفلسفة.

ملةتي استلهمت ( الالجميعيّة )أو الجمالنيّة العواملواآلن، وقد انهارت معظم   أو الج 

ملة الج 
2
أوضح أهميّة إرصاري عىل استبعاد الجدل وتحّول  ، اآلن بتُّ أرى بشكل  الهيجليّة 

                                                        

1. Sein und Dasein 

2. Totalität 
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من هذا اإلرصار، املعاندة عىل ما  الواحد جدليّاً إىل آخر. وبّت أكرث فهامً لغضب هيجل

يقول. فعندي مثاالً: املكان والزمان حدسان أصليّان ال ينحّل أحدهام يف اآلخر وال يتحوّل 

إليه. وهام ليسا فرعني مشتّقني من الحساسية بل هي تقوم بهام باألحرى. هام األصل، 

ل. هام عىل طريقة هيجوال تعجبني معاملت ،وهام ال يتشابهان ،ميكنك القول، وهي امللحق

( إىل ما ال نهاية ويكون بعضها برّان بعض. أما sind zugleichفاملكان تكون أقسامه معاً )

أجزاء الزمان فال تكون معاً وال تتجاور بل تتواىل وتندثر يف الزمان الواحد الالمتناهي. وال 

ها نّ أ  أقسام املكان  أتلّمس وحدتهام أو أكاد حني أقول يفيّن أ ينفع معي إغواء هيجل بقوله 

، عىل ذلك وباق  عىل التفريق تقوم معاً. إن املعيّة هنا ليست أواناً من آونة الزمان. وأنا مرصٌّ 

أي عىل تفريق ما هو فارق  أصالً مثلام أنا باق  ومرّص عىل التفريق بني الفينامن واليشء يف 

ألقربون. وهام عندي ليسا فقط قيم قوله كلّه وإن كره اذاته املجهول. وعىل هذا التفريق أ  

 واحد. وال إىل عامل   واحدة   ال يتشابهان بل ال ينتميان أصالً إىل طبيعة  

اهر وأن اليشء حني يتظ يبهجني إرصار هذا املعلم عىل أّن التمييز مرحيلٌّ  -ويضحكني 

 ظاهراته لن يبقى يشء  ما فيه ليقال عليه: يشء يف ذاته. بكلِّ 

 -يف  -طبخ وت زْدرَد  فال يبقى أي يشء عجن وت  )الكعكة( التي ت   البودينغوأطرب ملصري 

وانتصاراً للحّس  ةً ذاته منها وقد ازدردتَها... قلت أطرب ملا صارت إليه: ذريعًة شعبيّ 

ذاته، وضّد التفلسف يف الحقيقة. فهيجل ال يتوّرع عن االنتصار  -يف  -املشرتك ضّد اليشء 

أقلّها العودة إىل املوقف الطبيعّي  كثرية   شياء  أ ّرع عن مثلام ال يتو  ،بالحّس املشرتك

 والنكوص دون النقد بحّجة عدم الحاجة إليه بعد مساواته زوراً باملعرفة.

والساللة الهيجليّة املعلنة أِم  ل اليوم أكرث. أردت فقط أن أرفع يف وجه هيجللن أتوغّ 

 املضمرة:
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الواحد ال يسمى واحداً إاّل ألنّه ليس اثنني أو ألنّه أحد  ثنني أسبق من الواحد. إنإن اإل 

ع إذن عن للنسخ. فال رجو  قابلة   غري   ،هي، أنطولوجياً وإبيستيمياً  ةَ هذه األسبقيّ  نّ إ اثنني. و 

 وال حياء يف الحداثة. وعىل املتغرغرين مبا بعدهام أن يروا ماذا هم بنا فاعلون! ،األنوار

 :ل كانطقلت يف مائتي سنة عىل رحي

 «ريهاملرء بأصغ»فأمكننا من القول:  ،وعلّمنا املثنّى ،قل الحمد لله الذي أنطقنا الفصحى

 .«الوطن بجنحيه»و 

وقّولنا: إنسان  ال إنس  واحد  )إنس  لأللفة وإنس  للوحشة، حتّى إذا ما غلب هذا رصت  

ن حول بعض  وال يختلطان، فإذا ما (، وأرانا أّن الجسد يف الحقِّ جسدان، يلتّفااً مستوحش

 د جثامن.انحّل العقد صار مجّر 

أل: وسالمة العقول القليلة، نس . فرصنا، ملقتىض الحكمةواحد   وأن  الكائن القائم إيّان ال إيّ 

 ملفردِ ا إيّاَي تعني؟، أو نقول: إيّاك أقصد بالسالم، وإليه إيّاه أشري، فنعامل املثنّى معاملةَ 

 .إلينا وتأكلنا الخنازير عىل النون باإلضافة، يك ال يقع خبزنا عىل األرض فتلتفت ونسترت  





 

 

 

 1والسهروردي إيامنويل كانط حول أنطولوجيا دراسٌة مقارنٌة 

 2شاهرودي یمرتضى حسين

رة ، وتبنّى فكمن وجهة نظر إميانويل كانط «ةأصالة املاهيّ »طرح الباحث يف هذه املقالة قراءًة حول مسألة 

ة كام هو متعارف يف تأريخ للسهروردي حتّى وإن تقّومت عىل مبدأ أصالة املاهيّ  ةأّن املبادئ الفلسفيّ 

ىل صعيد ع عن املبادئ الفلسفية التي تبنّاها إميانويل كانط ، لكنّها تختلف بشكل  جذريٍّ الفلسفة اإلسالمية

مسألة الوجود؛ فقد أكّد عىل أّن هذا الفيلسوف الغريب يعترب الوجود أمراً رابطاً بحيث ال يقوم إاّل بإسناد 

، يف حني أّن السهروردياملوضوع إىل امل ، لذا ليست فيه أيّة جنبة  محمولية   حمول يف إطار مفهوم  واحد 

ضمن مباحثه الفلسفية، أكّد عىل عدم اتّصاف الوجود بأّي شأن  اعتباري. ويف هذا  «النور»لدى بيانه مسألة 

ة م أّوالً إىل توضيح املبادئ األنطولوجيالسياق تطرّق الباحث يف املقالة التي بني يدي القارئ الكري

إلميانويل كانط عىل ضوء مسألة الوجود، وانتقد استنتاجات هذا الفيلسوف الغريب حول حقيقة الوجود 

ر كحول هذا املوضوع، وبعد ذلك ذ  وابن رشد باعتباره رابطاً وليس محموالً؛ ثّم أشار إىل آراء الفارايب

 «ملحمولالحقيقي ا»و  «املنطقي الرابط»املعاين التي ساقها السهروردي للوجود ليثبت أّن كال املعنيني 

 موجودان يف مبادئه الفلسفية.

يف ختام البحث استنتج أّن البحث الذي ساقه هذا الفيلسوف املسلم بالنسبة إىل مسألة النور ينطبق عىل 

 .وبني مباين كانط ة بني مبانيه الفلسفيةمبحث الوجود، وهذه هي امليزة الفارق

 التحرير

****** 

                                                        

( ميمطالعات إسال ، مجلة )«هستي شنايس از منظر کانت وسهروردي یقيبرريس تطب»شاهرودي، مرتىض،  ی. املصدر: حسين1

 .211ـ  185، ص 54ـ  53هـ ش، العدد:  1380خريف وشتاء عام  كلية اإللهيات يف جامعة فردويس يف مشهد، إيران،

 عيل الحاج حسن تعريب:

حول الكاتب: حائز عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة التطبيقية وأستاذ يف كلية اإللهيات يف جامعة فردويس يف مشهد املقدسة.  .2

 1385وية، (، نورش: جامعة العلوم الرضفلسفه حقوقومن بني آثاره العلمية يف حقل الفلسفة ميكن لنا اإلشارة إىل العناوين اآلتية: )

هـ ش،  1383(، نورش: آفتاب دانش، نیوخاستگاه د فیتعرهـ ش، ) 1386نورش: جامعة العلوم الرضوية،  (،نیفلسفه دهـ ش، و)

 وما إىل ذلك من اآلثار األخرى.
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 احد  و  فيلسوفان ينتميان إىل مدرستني فلسفيتني مختلفتني، وكّل  طوكان السهروردي نّ إ 

 ن هذينأ يف مدرسته. صحيح  مشهورة   فكار  أ و  صاحب نظريات   كبري   منهام، فيلسوف  

فكاراً أ ما قدّ  دق هامنّ أ إاّل  ،كرث من ستة قرون  أيفصل بينهام  ة  زمنيّ  الفيلسوفني عاشا يف فرتة  

سب ميكن اختصاره بالن اً اعتباريّ  اً يف مسألة الوجود، فكالهام يعترب الوجود أمر  متقاربةً 

التي يكون عىل عاتقها مجرد توضيح النسبة املوجودة بني موضوع  ،ضافات والروابطواإل 

 .شيئاً آخر ل منهمحمول القضية، فهي ال تضيف شيئاً عىل الوجود وال تقلّ و 

د خص يف مسألة النور ولوازمه، إىل الرتديباأل  ة يف نظريات السهرورديوقد دفعتنا الدقّ 

 بشكل   وجودعلم الم قدّ  رشاقيٌّ إ حكيم   لقلنا أنّه، طبينه وبني كانإذا أردنا التمييز ما قيل و  يف

 .شهوديٍّ 

 مدخل

الكثري  من نجد شخصاً اشتغل بالفلسفة ومل تشغل مسألة الوجود ذهنه، لذلك قدّ أ من النادر 

ما قيل حول مفهوم الوجود، مل  كل   نّ أ دراساتهم حول هذا املوضوع؛ إاّل  من الفالسفة

ميكن  اً. ومن هنا الاعتباريّ  مكان الوجود أصيالً أ  اً يتناسب مع منزلته وشأنه ومستواه؛ سواء

 ات الذهن البورشي يف مدرسة  ومحدوديّ  ثاِت البحث عن الجهاز الوجودي الخالص من ملوّ 

 جراء  إ ذا الخصوص، املستطاع يف ه أقّل  ة مدارس. ومع ذلك فإنّ أو عدّ  واحدة   ة  فلسفيّ 

ة القدمية بعاد املوضوع يف كافة املدارس الفكريّ أ مقارنة لجميع جوانب و  دراسات  

 ييف الورشق والغرب. فقد يؤدّ  ةة الفلسفيّ ة، وعىل مستوى االتجاهات الفكريّ والحاليّ 

فة فالسفكار القدماء وتفاسريهم وكذلك دراسات الأ ف عىل ض للموضوع والتعّر التعّر 

شاهدة لون مبواملعارصين، إىل كشف الوجود عن حقيقة صورته فينعم املتأمّ  ناملتأخري

 نيصغرياً من الدراسة واملقارنة بني اتجاهني فلسفي اتلك الحقيقة. يعترب هذا املقال جزءً 

 ن يكون مثمراً وموفقاً.أ مل أ عىل 

 واحد   كلِّ اللذين كان ل سلوب الفكري لهذين الفيلسوفنيسنحاول يف البداية دراسة األ  

جاهه الفكري الخاص به، مميزاته وخصائصه حيث ويف اتّ  ،ةويف ساحته الجغرافيّ  ،منهام

 عمدة البناء الفلسفي العاملي.أ ساسياً من أ منهام عموداً  يعترب كلٌّ 
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فالطوين ليس باعتباره ممثالً للفكر األ  مرموقة   فيلسوفاً ذو مكانة   يعترب السهروردي

ل ة الوحيد الذي اهتمت به كافة النحرشاقيّ اإل  يضاً لكونه شيخ الحكمةأ والرواقي فقط، بل 

ّد السهروردي نفسه وارثاً لحكمة  تزيد عن األ ة  ملدّ  ةالفلسفيّ  و طلق عليها هأ  لف عام. يَع 

 عىل ه عمل  نّ أ رشاق شارح حكمة اإل  فاعترب قطب الدين الشريازي. رشاقعنوان حكمة اإل 

 رشح الحكمة العتيقة والخالدة حيث

ّن الله تعاىل  ودع معنى الحكمةأ الحقيقي النسيان يف زمانه. وهي الحكمة التي م 

 (.4-5، ص زيهلها وحجبها عمن سواهم. )قطب الدين الشرياأ بها عىل 

َّكنه من  فكار العظامء، ال بل أ حكام عىل آراء و صدار األ إ وهو يجد نفسه يف مكان مي 

ى من الناس سو  حد  أ  إىل العقل والقلب نسبالحقيقية. لذلك مل ي حياء الحكمةإ مكانه إ ب

معترباً  طونفال أ ة. يتحدث عن لهيّ الحكمة اإل الذين قاموا بورشح وتفسري نيلحكامء الحقيقيّ ل

 ل:ة ويقو طلق عليه عنوان املعلم فيغدق عليه الصفة السليامنيّ ه هو الوحيد الذي ي  نّ أ 

من  نوار وجميع ما يبتنى عليه وغريه، يساعدين عليه كّل وما ذكرته من علم األ 

يد صاحب األ  فالطونأورئيسنا  مام الحكمةأ يسلك سبيل الله عز وجل وهو ذوق 

 .(16 ،والنور. )السهروردي

ريق نسان عن طبعد اإل ها ت  نّ أل غري صحيحة   الرسمية الرائجة، حكمة   الحكمة نّ أ يعتقد ب

حياء املعنى الحقيقي إ  فهو ،رشاقيطرح حكمة اإل  ا الدافع الذي جعل السهرورديمّ أ الحق 

.ن(. ، مة القامئة عىل السري والسلوك. )قطب الدين الشريازيللحكمة أي الحكمة الذوقيّ 

 رشاق فيقول:من هنا نجده يتحدث حول حكمته يف كتاب حكمة اإل 

تب كأن أ تلتمسون مني  الله ملا يحب ويرىض وما زلتم يا معرش صحبي وفقكم

 .(14و  13، ذكر فيه ما حصل يل بالذوق يف خلوايت ومنازاليت )السهرورديأ كتاباً 

 واحد   كريٍّ ف والفكر التحلييل يف بناء   تركيب التجربة العرفانية»ن من ويف النهاية متكّ 

 (.5،. )ايزوتسو«ومنظم منطقيٍّ  سلوب  أ ب ة  مدرسيّ  وفلسفة  

 عنده مل يهتم ومل يعنت باالتجاه العرفاين وما وراء العقيل نّ أ فصحيح  طا كانمّ أ 

ميتلك  هنّ أ ة العقل ، بل يتضح ومن خالل اهتاممه الخاص بتوضيح حدود فعاليّ السهروردي

كنه  رشادنا إىلإعن  الفلسفة عاجزة   نّ أ  طعقلياً كامالً يف معرفة الوجود. يعتقد كاناتجاهاً 
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الوجود؛ لذلك يجب معرفة حدود العقل؛ ومن هنا يجب التعرف عىل حدود العقل لنتمكن 

 ميكنه الذهاب باليقني. مكان   ن يعلم وإىل أيِّ أ مكانه إ من معرفة ماذا ب

 ة املعرفة ورشوطديدة الذي طرح مسألة ماهيّ ول يف املرحلة الجيعترب الشخص األ

 ه تحدث عنها بشكل  نّأيف الحديث حول الفاهمة إاّل  قه  سب كارتين دأ مكانها؛ صحيح إ

 (.smith,xxx1x) سلبيي 

هذه  نّ أ ته؛ عىل الرغم من بدى اهتامماً خاصاً بقدرات العقل وفعاليّ أ من هنا فقد 

 سباب سقوطه حيث سنشري إىل هذه املسألة.أ برز أ ة، من العقالنيّ 

يعترب  حدهامأ ، ففلسفيٍّ  فكريٍّ  هذين الفيلسوفني يقفان عىل طريف خطٍّ  نّ أ  صحيح  

صالً، ال بل يعترب ما سواه فاقداً لالعتبار إاّل يف بعض املوارد القليلة واآلخر غري أ العقل 

ون السري من د» ل الرصفالتعقّ  ماأ صل هو االتجاه الحقيقي للبورش و األ  نّ أ ذلك، حيث يعترب 

(، ومع ذلك، 5:خطأ كبري )ايزوتسو «نوار الرجائية املبارشةوالسلوك ومن دون اختبار األ 

هام يف نّ أ ة الوجود، امتالكه معنًى آخر العتباريّ  تبنييبدو وبغض النظر عن الشواهد التي 

لكان هام ميتنّ أ و  ،واحدةً  تلكان عقيدةً هام مينّ أ و  ،مسألة الوجود، يشرتكان يف بعض الجهات

 جهازاً معرفياً وجودياً واحداً.

 الة العقلية. يقول جان وال:صسس األ أ والسهروردي يف زلزلة  طمن كان يشرتك كّل 

 نفالطو أصالة العقل التي بدأت مع أ من زلزلة قوائم  طن كانمن هنا نرى كيف متكّ

في والً من خالل نأجهوداً يف اتقانها وذلك  والتي بذل ديكارت واستمرت حتى اليبنتز

الوجود ال يصدق سوى عىل ما يخضع  نّ أ محمولية الوجود وثانياً من خالل االعتقاد ب

 (.158 للتجربة. )جان وال،

 سلوب الرتكيب بني العقلأ يس واحداً من مؤسّ  السهروردييف الحقيقة يجب اعتبار 

عىل  سايسٍّ أ  حيث ساهم ذلك يف لعب دور   ،ة العقل لهصالة الذوق وتبعيّ أ والذوق و 

 ة.العرفانيّ  مستوى املشارب الفلسفية

يث ميكن ح ،والفكر الفلسفي رفانيةمن الرتكيب بني التجربة الع ن السهرورديمتكّ 

مدريس. وقد أخضع هذه  فلسفيٍّ  ويف قالب فكر   ،منطقيٍّ  سلوب  أ  طارِ إتقديم ذلك يف 

صول الفلسفة أ م هأ العالقة املتقابلة بني التجربة العرفانية واالستدالل املنطقي باعتبارهام 
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ثراً له يف أ ن نشاهد أ (. وهو اليشء الذي ال ميكن 5،والعرفان، للقاعدة والنظم )ايزوتسو

 الفلسفي. طفكر كان

شرتاك ميكن معرفة نقاط اال  يف فلسفة هذين الفيلسوفني الكبريين يقدقتمن خالل ال    

للكثري من  صلل األ التي تشكّ  والتشابه بينهام خاّصة يف املسائل الفلسفيّة األساسيّة

ي بني عدم صحة الرؤية الرائجة التت  رشاق الدقة يف فلسفة اإل  نّ أ كام  .املدارس الفلسفية

املنظرين لها. تشري هذه املسألة إىل عمق من ة و صالة املاهيّ أ تباع أ من  السهروردي تعترب

ة الة املاهيّ صأ لو كان قائالً باالختالف بني مدرسته الفلسفية واإلتجاه الفلسفي الكانتي. 

ذا مل يكن كذلك، فسيكون بينهام إ يف معرفة الوجود، و  طكام هو املشهور، التفق مع كان

 .كبري   اختالف  

 طمعرفة الوجود من وجهة نظر كان

 د راسلعمل برتران وقد «الوجود ليس قضية»عىل شكل الشعار اآليت:  طتارة تظهر رؤية كان

( اقتبست هذه الرؤية يف هذا Russel,p228عادة بناءها. )إ يف تحليله املشهور للوجود إىل 

 املوضوع من نقده للربهان الوجودي؛ لذلك امتزجت ببعض نقاط ذاك الربهان. يقول:

ن يكون الحمل بني أ ي أ يف القضية الحملية ) املوضوع ثابٌت  أنّ  ذا فرضناإ 

نكرناه، حصل التناقض؛ أ(، ثم سلبنا املحمول أو ولياً أو  اً املوضوع واملحمول مفهوميّ 

ذا سلبنا املوضوع إ لذلك ال ميكن التفكيك بني املوضوع واملحمول. ولكن 

واملحمول معاً، ال يحصل التناقض، ففي هذه الحال ال وجود ليشء يناقض ما سلبناه؛ 

ذا إ ذا قبلنا املثلث ثم سلبنا زواياه الثالث، حصل التناقض ولكن إ . مثال ذلك املثلث

هذا النحو القضايا  سلبنا املثلث والزوايا الثالث معاً، ال يحصل التناقض. وعىل

ة يّ من محموالته الحقيق واحدة   نكرنا كّل أذا قبلنا وجود الله، ثم إ املرتبطة بالله تعاىل: 

نا نكر أذا إ ماهيته، عند ذلك يحصل التناقض ولكن  )وليس الوجود( والتي هي من لوازم

املوضوع واملحمول معاً كام لو قلنا ليس هناك من اله وال قدرة، فال يحصل التناقض 

(Kant, 595A, 623B.) 
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الوجود يختلف عن  نّ أ ليس محموالً حقيقياً. يعترب  طالوجود من وجهة نظر كان نّ إ 

 تدّل  «Objektiv, Realität, Existenz, Dasein»املصطلحات اآلتية  نّ إ ر الوجود. ثم تصوّ 

هو الذي  طعىل الوجود. املحمول من وجهة نظر كان ر الوجود وال تدّل عىل معنى تصوّ 

د أخرى الوجو  للوجود وبعبارة   نه ليس هناك من تعيني  أ والواقع  يكون محموالً عىل يشء  

ً (. وعىل 156و  155ليس ذاتاً )جان وال،  هذا النحو ليس الوجود محموالً حقيقيا
1

، ال لله 

 خرى.أ ة ماهيّ  وال أليّ 

ره الجزيئ عىل تصوّ  جديدةً  عندما نقول: جول سيزار موجود، فلم نضف صفةً 

 حموالً ليس مو  الوجود ليس صفةً  ذاً إ البسيط، بل وضعنا جول سيزار بكامل تعيناته. 

 (.156)جان وال،  بتبع ذلك

ن يحصل أ ة مع املوضوع، ال ميكن ما نرفض محمول القضيّ وعىل هذا األساس، عند

 (.Kant, A599, B627مهام كان املحمول ) مشكلة   وال تحدث أيّ  ،ذايتٍّ  تناقض   أيّ 

ة ليستلزم سلبه التناقض. فلو كان من لوازم ن الوجود ليس من لوازم املاهيّ أ الخالصة 

 تختلف طلكان ؛ وكأن الرؤية الوجوديةشكال  إ  ة، لكان انكارهام معاً ال يؤدي إىل أيّ املاهيّ 

 قول جانعليه. وكام ي باألخص الفالسفة املتقدمني ،اآلخرين الغربيني عن رؤية الفالسفة

يس الوجود ل نّ أ من خالل قوله ب عارفة كافةً الفلسفات املت فقد خال ( فإن كانط715) وال

 وضعاً.بل كامالً 

 املحمول عىل قسمني: نّ أ  طيعتقد كان

أو غري الحقيقي الذي ال يضــيف عىل املوضــوع شــيئاً. وقد  املحمول املنطقي .1

 ة.التحليليّ  املوضوع جزاءأ يكون هذا املحمول موضوعاً أو 

هذا  نّ إ . عهاملحمول الحقيقي )الفلسفي( الذي يضيف شيئاً عىل املوضوع ويوسّ  .2

 :ليهإ ومنضمٌّ  ليس يف ذات املوضوع، بل عارض   املحمول هو يشء  

ن أ بإمكان املوضوع  نّ أ منطقياً كام  ما نريد ليكون محموالً  ن بإمكاننا صناعة كّل إ

، فهو ما املحمول املتعنّي أ و مضمون.  يكون محمول ذاته. ألن املنطق ينتزع من أيّ 

                                                        
1. Position 
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ع املوضوع ويف النتيجة الذي املحمول املضاف إىل مفهوم املوضوع والذي يوسّ 

 (.John, Hick, 46ن ال يكون مسبقاً يف مفهوم املوضوع )أ يجب 

ن يكون سلبه عن موضوعه سبب وجود التناقض وليس أ  عالمة املحمول املنطقي نّ إ 

إىل  واحدة   سلب املحمول الحقيقي. يؤدي سلب املحمول املنطقي يف حالة  كذلك 

التناقض وهي عند سلب املحمول مع املوضوع. النوع األول من املحمول هو الذي 

هو املستخدم و  ةأو كام هو املصطلح يف الفلسفة اإلسالميّ  ،ةستخدم يف القضايا التحليليّ ي  

ىل ع مثال حمل الطبيعةأ نواع الحمل الشائع أ )وهكذا يكون بعض  يف الحمل األويل الذايت

ويضيف  .أو الحمل الشائع الصناعي ستخدم النوع الثاين يف القضايا الرتكيبيّةوي   .الفرد(

ليس محموالً واقعياً. أي إنّه ليس مفهوماً ميكن « الوجود»: نقول بشكل  رصيح أن كانط

إضافته ملفهوم يشء. الوجود هو فقط وضع اليشء أو بعض تعيّناته املوجودة يف نفسها. 

عىل « الله قادر  مطلق  »مجرد رابط يف القضية. تشمل قضيّة  الوجود من الناحية املنطقيّة هو

واملصطلح الصغري  -أي الله والقدرة املطلقة  -مفهومني يحمل كّل واحد  منهام موضوعه 

« هيف عالقت»ال يضيف إليه أّي جديد، بل هو فقط ألجل وضع املحمول «( است«)»يكون»

وضوع )الله( مع كافة محموالته )ومن جملتها القدرة باملوضوع املستخدم. فإذا أخذنا امل

، فلم نضف أّي محمول  ملفهوم الله؛ «هناك إله موجود»أو « الله موجود»املطلقة( وقلنا: 

بل وصفنا املوضوع يف نفسه فقط مع جميع محموالته. ويف الحقيقة وصفناه من ناحية 

. يجب أن يكون م ضمون كالهام واحداً ألنّنا نفكر املتعلّق الذي يشري إىل مفهوم  ذهنيٍّ

باعتبار فرضه أمراً مطلقاً. ال ميكن إضافة يشء  إىل «( هو موجود»مبتعلّقه )من خالل عبارة 

هذا املفهوم الذي يبنّي ما هو ممكن فقط. بعبارة  أخرى، ال يتضّمن األمر الواقعي شيئاً أكرث 

من رصف األمر املمكن. إّن املائة ثالر
12
الواقعيّة ال ميكن أن تتضمن سانتاً واحداً إضافيّاً،  

فكام أّن املائة ثالر املمكنة تدل عىل املفهوم، فاملائة ثالر الواقعيّة تدّل عىل املوضوع 

كرث من املائة ثالر املمكنة، عند ذلك لن أشيئاً  ذا تضمنت املائة ثالر الواقعيةإ  .ووضعه

                                                        
1. Thaler 

 . نوع نقد فيض كان رائجاً يف املانيا ايام كانت.2
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ً له.  ،املوضوع ني من توضيح كّل يتمكن مفهومي الذه ً مناسبا وبالتايل لن يكون مفهوما

كرث مام أة من خالل املائة ثالر الواقعيّ  واضح   وضعي املايل يتأثر بشكل   نّ أ عىل الرغم من 

 يف تحلييلٍّ  ندرج بشكل  ييتأثر مبفهومها املحض، ألن املوضوع املوجود واقعاً، مل 

ومع  ي(ضعتعني عن و هو )والذي  تركيبيٍّ  بشكل   ضيف إىل ذهنيأ مفهومي الذهني، بل 

يشء إىل مفهومي الذهني بسبب الوجود  دراك املائة ثالر مل تضف أيّ إ ذلك فإن  كّل 

 (.Kant, A599, B627) الخارجي

 - حتى لو حددنا اليشء بالكامل - ر لليشء ومهام كان العدد أو املحمولتصوّ  أيّ  نّ إ 

يشء؛ وإال كان غري اليشء  ليه أيّ إ، فلم نضف «موجود»ن نقول: هذا اليشء أ ومبجرد 

من الذي فكرنا مبفهومه. وعىل هذا األساس، ال ميكننا القول  كرثأاملوجود؛ بل هو يشء 

 ر كافة خصائص الحقيقةذا متكنا من تصوّ إ املتعلق الدقيق ملفهومي الذهني موجود.  نّ أ 

هذا اليشء  نّ أ تزداد تلك الحقيقة املفقودة من خالل القول بيف اليشء باستثناء واحدة، فال 

بنفس النقص الذي تصورته به؛ ألن اليشء  . وعىل العكس، فاليشء موجود  الناقص موجود  

عن اليشء الذي تصورته. وعىل هذا األساس، عندما نتصور ذاتاً باعتبارها  املوجود مختلف  

 تصوري نّ م ال. أل أ  للسؤال: هل هو موجود   ل  نقص، يبقى مجا من دون أيّ  متعاليةً  حقيقةً 

 نّ أ عن املضمون الواقعي املمكن لليشء وإال كان ال ينقصه يشء بالشكل العام إاّل هو 

تلك  نّ أ ي الفكري، وهذا يعني ضعهناك نقصاً ما زال موجوداً يف العالقة مع مجمل و 

 . عندما ندرك موضوعاً شكالنا الحايلإ يضاً بشكل الحق. وهنا ندرك سبب أ املعرفة ممكنة 

تام  بشكل   املوضوعَ  نّ بالحواس. ال ميكننا حينها الخلط بني وجوده ومفهومه الرصف؛ أل 

ة للمعرف «الورشوط الكلية»قابل للتصور عن طريق املفهوم تحت عنوان املطابقة مع 

بة ة التجررضيّ التجريبية املمكنة؛ ويتم تصور املوضوع عن طريق وجوده باعتباره متعلقاً أل 

يشء عىل مفهوم املوضوع من  ساس، ال يزداد أيّ وهو يكون عند ذلك ك اّلً. وعىل هذا األ 

ن أ ا اليشء الوحيد الذي حصل فهو مّ أ التجربة باعتباره ك اّل؛  «مضمون» خالل االرتباط بـ

ذا جهدنا لتصور إ ضايف. لذلك، ليس من الغريب إ  ممكن   دراك  إ ذهننا قد حصل عىل 
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 متيز واحدة   ن ال نتمكن من تشخيص عالمة  أ قولة الرصف فقط، الوجود عن طريق امل

 (Kant,A601,B629مكان املحض. )الوجود عن اإل 

مهام كان تصورنا عن املوضوع وكيفام كان، فإذا كان ال بد من حمل  ،بناًء عىل ما تقدم

 الوجود عىل ذاك املوضوع، يجب علينا االنتقال إىل خارج املفهوم.

ق مبتعلقات الحواس، عن طريق ارتباط تلك املتعلقات ما يتعلّ  وتجري هذه العملية يف

، فال قات العقل املحضق مبتعلّ ما يتعلّ  ا يفمّ أ ة طبق التجربة؛ و دراكاتنا الحسيّ إ ببعض 

 نّ إ بالكامل.  «قبيل» علم بشكل  ن ي  أ وجودها يجب  نّ ملعرفة وجودها؛ أل  داة  أ  ّنلك أيّ 

 ؛ أو كانت غرياك الحيسر دكانت املعرفة مبارشة عن طريق اإل أ )سواءً  وجود   معرفتنا بكلِّ 

 بة وكّل ق بوحدة التجردراك الحيس( تتعلّ مبارشة عن طريق استنتاجات تربط اليشء باإل 

لق عليه، طالق املحال املطإطار، حتى لو مل نتمكن من )مدعى( خارج عن هذا اإل  وجود  

 بحيث ال نكون يف وضع نتمكن من تصديقه. فهو ميتلك هكذا طبيعة فرضية

نه أ للغاية؛ ولكن ومبا  مفيد   ، هو مفهوم  عديدة   من جهات   الذات املتعالية مفهومَ  نّ إ 

غري و  غري كاف  ه نّ أ عام عن توسيع معرفتنا مبا هو موجود. حتى  بشكل   رصف، عاجز   دليل  

الوجودي الواقع وراء الوجود الذي ي علم بواسطة  «مكاناإل »لنا حول  لتقديم معرفة   الئق  

 نّ أ  صل اآليت وهومكان الذي هو عبارة عن األ نكار املعيار التحلييل لإل إ التجربة. ال ميكن 

م قدّ ق ال ت  تلك الحقائ نّ أ ثباتات املحضة )الحقائق( ال تنتهي إىل أي تناقض، ولكن ومبا اإل 

ها؛ ليعالحكم بلنا  حيسم مت فال نكون يف وضع  دّ ذا ما ق  إ و  ،لنا بخصائصها الخاصة بها

كرة، ق سوى بالتجربة املرتبطة بالفن يتعلّ أ ة، ال ميكن مكان املعرفة الرتكيبيّ إمعيار  نّ أل 

بحيث  يٌّ تركيب ة لليشء، أمر  العالقة بني كافة الصفات الحقيقيّ  نّ إ لذلك ال ميكن لحاظها. 

 املشهور بعيداً عن النجاح يف لذلك كان اليبنتز «قبيل» مكانها بشكل  إال ميكننا تعيني 

 - مكان هذا املوجود املثايل املتعايلإ ب املعرفة القبلية - من صنع يده الحصول عىل يشء  

(Kant, A 602, B 603 ولعّل .)  ود ثبات وجإ مكان إهذه الرؤية هي التي دفعته لالعتقاد بعدم

( ويقول حول وجود الله يف العقل Michalson, JR, p.5) الله بواسطة العقل املحض

سان نوجود الله ليس خارجاً عن اإل  نّ إ نسان بالحق واملسؤولية: أي مفهوم عالقة اإل  العميل
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 عمل   األحوال فإن أيّ  (. عىل كّل Kant, Opus Postumun, p. 217بعنوان كونه موجوداً )

، ارتاملشهور عند ديك ييهدف إلثبات وجود الذات املتعالية باإلستعانة بالربهان الوجود

هو مجرد عبث ال فائدة ترجى منه. ال ميكننا توسيع ما ّنلك من خالل املفاهيم الرصفة 

 إىل ما ميتلك يف عديدةً  اً ار فصأ ضاف أ ذا إ ن التاجر ال يتحسن وضعه املايل أ قط؛ كام ف

عبارة، ال يوصلنا إىل الذات  تحليل أيّ  أخرى فإنّ  وبعبارة   (Kant, A 602, B 630صندوقه. )

 .Real( .)J.B Schmeewind, pاً )مراً حقيقيّ أ املتعالية؛ ألن الوجود يف هذا الحال سيكون 

تعني  Res؛ و Resتتعلق ب  ط( من وجهة نظر كانRealواقع ليس كذلك. الحقيقة )( وال494

أي األمر املاهوي الذي  ،هو املعنى املدريس Realته. واملقصود من ة اليشء وماهيّ شيئيّ 

ا معنى املصطلح الحديث فهو مّ أ هو املعنى املدريس فهو ال يدل عىل املعنى الحديث؛ 

الحقيقي
1
 ما هو غري كّل  نأ ومبا  ،ة اليشءق مباهيّ ه غري متعلّ نّ أ ، أي Realذاً هو ليس إ . 

 .اعتباريّ  الوجود أمر   ذاً إ جملة األمور اإلعتبارية،  يندرج تحت جزاءهاأ املاهية و 

، بل هو من جملة مقوالت ة  خارجيّ  حقيقة   طليس ملفهوم الوجود من وجهة نظر كان

ه ذايتنّ أ الفاهمة اإلثني عورش؛ أي 
2

 ببه. كت باعتبار املوضوع وقائم   الوجود معترب   ذاً إ . 

 :طكان

 ,Kautهي بعينها رشوط وجود األشياء املجربة ) مكان التجربةإرشوط  نّ إ

Critique of pure reason, p. 508) 

ويعود اإلمكان إىل وجود األشياء يف الخارج، لذلك  ،اإلنسانإىل  ن التجربة تعودأ ومبا 

 اليشء نّ إ ؛ أي مكان التجربةإ، هي بعينها رشوط رشوط الوجود الخارجي نّ أ راد القول بأ

 يعتمد عىل املوضوع.

ورة الرض  نّ أ يف موضوع الوجود وهي  طما ييل نشري إىل مسألة يف دراسة رؤية كان يف

 عىل قسمني:

                                                        

1. Actual 

2. Subjective 
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ة هي عبارة عن كيفية تبني النسبة بني املوضوع قة بقضيّ الرضورة املتعلّ  .1

 .ةأخرى الرضورة املنطقيّ  واملحمول وبعبارة  

 .وجودها العيني أي الرضورة الفلسفيةو قة بنفس األشياء الرضورة املتعلّ  .2

ة، ، املعنيّ ةة، الوقتيّ ة، الوصفيّ قسامها )الذاتيّ أ والرضورة يف القضايا عىل اختالف 

ة( نسبية يف القضايا املورشوطة وليست رضورة مطلقة. فهي ة، الورشطيّ غري املعنيّ 

ا بذات املوضوع أو بالوصف أو بغري ذلك. ولذلك فالقضايا مّ إمورشوطة 

 ةا مضمون القضيّ مّ أ ة؛ ة الورشطيّ يّ ضاملشتملة عىل هكذا رضورة، تعود إىل الق

 جد املوضوع كان كذا أو كذا.ام و  ه كلّ نّ أ ة الورشطيّ 

نقطة هامة  ة، ال تفهم أيّ ق بالرضورة من النوع الثاين، أي رضورة األشياء العينيّ فيام يتعلّ 

الرضورات املستخدمة يف القضايا هي رضورات  نّ أ  ط. يعتقد كانطقوال كانأ من خالل 

ه ميكن نفي القضية بالكامل. ويف هذا الحال ال نّ إ منطقية؛ لذلك فهي تقبل السلب؛ أي 

 موضوع ليكون املحمول رضورياً له. يبقى أيّ 

 الوجود ليس نّ أ  طوهنا يطرح السؤال اآليت: كيف يكون الوجود محموالً؟ يعتقد كان

حقيقياً؛ ولهذا السبب كان سلبه عن كل ماهية، ال يستلزم التناقض. ولكن هل  محموالً

ة؟ يف جزاء املوضوع التحليليّ أ يكون الوجود محموالً منطقياً؛ أي عني املوضوع أو 

ذا كان يقصد من املحمول إ عديدة؛ مثال ذلك،  الجواب ميكن الحديث عن احتامالت  

 ليه، يفإل الذي هو غري املوضوع واملضاف الحقيقي، املحمول بالضميمة، أي املحمو 

  إىلضافياً ومنضاّمً إ مراً أ الوجود ال يكون  نّ هذا الحال ال يكون الوجود محموالً حقيقياً؛ أل 

(، ليضاف يشء عىل املوضوع من 198، يبحاث العقل النظر أ ، ة )حائري اليزدياملاهيّ 

 ،ديته مكان تردن كان الوجود ليس محموالً، فإن منطقيّ إ ففي هذا الحال، و  خارج الذهن،

 كام سيظهر.

زع ينت وانتزاعيّ  اعتباريٌّ  ذا كان يقصد من الوجود، مفهوم الوجود الكيل الذي هو أمر  إ و 

ة. ة والشيئيّ مفهوم املاهيّ مثال أ ( 136-135، هرم الوجود، موجود؛ )حائري اليزدي من كّل 

يب الرتك نّ صحيحاً، كام هو الوضع يف الحالة السابقة؛ أل  طيف هذا الحال يكون كالم كان
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يتمكن الذهن من » ما هو موجود ليس سوى حقيقة   نّ إ بني الوجود واملاهية، اتحادي. 

(. هنا ال ميكن الشك 9ة، ، الشواهد الربوبيّ )صدر املتألهني «ة ووجودتحليلها إىل ماهيّ 

لتكون الوجود إليها و  والرتديد يف عدم انضامم الوجود للامهية. ليست املاهية شيئا ليضاف

مفهوم الوجود العام الذي ليس له ما بإزاد عيني، بل هو  نّ أ سبباً يف توسعته وازدياده. كام 

ً منشأ انتزاع تلك األشياء الخارجية، ال يضيف ش  ذهنيٌّ  فكر  و  عىل املوضوع؛ فهو اعتبار   يئا

اليشء » نّ أ ة؛ وإال مل يكن باإلمكان حضوره يف الذهن؛ والسبب يف ذلك عينيّ  وليس حقيقةً 

)العالمة  «ته وحقيقته، ال ميكن حضوره يف الذهنة كامل هويّ ل العينيّ شكّ الذي ت  

ن أ  ذاً وبناًء عىل كال اإلحتاملني، أيْ إ االستحالة واملحال.  (. ألنّه يستلزم39، الطباطبايئ

توافق عىل مفهومه العام.  طن رؤية كانإيكون املحمول الحقيقي بالضميمة أو الوجود، ف

 اً عند ذلك:ن الوجود ليس محموالً حقيقيّ أ ذا كان يقصد إ 

تركيبه  نمن األشكال؛ بحيث تتشكل القضية م شكل   ال يكون الوجود محموالً بأيِّ  .1

 بحاث العقلأ ، )حائري اليزدي ة  وواقعيّ  ة  عينيّ  مع املوضوع ليحيك عن حقيقة  

 ( وبالتايل ليتصف بالصدق والكذب.198، النظري

ة وال عارضاً عليها وبالتايل الوجود حتى يف الذهن ليس أمراً زائداً عىل املاهيّ  .2

 املوضوع.ليضاف يشء عىل 

 تعنّي  ىلإسوى الرابطة بني املوضوع واملحمول والتي تشري  يئاً ليس الوجود ش .3

عية عىل واق  وال يدّل نياملوضوع وعىل هذا األساس فهو عالمة النسبة بني شيئ

 يف يشء. أو يشء   يشء  

 ه ادعاءً محد اإلحتامالت الثالثة املتقدمة، فسيكون كال أ يقصد من الوجود  كانط ذا كانإ 

ن يكون محموالً، عند أ الوجود ال ميكن  نّ إ من دون دليل؛ فبناًء عل اإلحتامل األول أي 

أو  ود  نسان وجذا قيل: اإل إ ذلك يجب تربير القضايا التي يكون محمولها الوجود مثال ذلك 

مثال ذلك، فإذا مل يكن الوجود محموالً يف هذا النوع أ و  أو موجود   ؛ الجن وجود  موجود  

وبالتايل  ةعود إىل القضايا التحليليّ ين يقال بأن هذا النوع أ ما يجب إمن القضايا، عند ذلك 

ث بيشء! وجميع نا مل نتحدّ نّ أ ما يجب القول بإو  جنٌّ  والجنّ  نسان  إ نسان ن يقال: اإل أ 
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 هذه القضايا تتصف بالصدق والكذب. نّ أ ب حيث ال يوجد ترديد صحيحة  الفرضيات غري 

ة أو و وصفيّ ة أ يهيّ دما بإن تكون هذه القضايا أ ة يستلزم رجاعها إىل القضايا التحليليّ إن أ كام 

ء، نا مل ننطق بيشنّ أ ذا قلنا إ و  ،والواقع غري ذلك ،ال يحتاج إىل دليل   صوريٌّ  ها تعريف  نّ أ 

 رشنا إىل أمر.أ قل قد تحدثنا و فعىل األ 

ة د واملاهيّ ة للوجو ة الذهنيّ يضاً؛ ألنّه وبناًء عىل العينيّ أ ا االحتامل الثاين فغري صحيح مّ أ 

والً كام علمنا مباهية أ وعدم زيادة الوجود عىل املاهية حتى يف الذهن، فإن ذلك يستلزم 

ً والعكس صحيح  أ ن نعلم بوجودها أ يجب  ليس كذلك. ميكن معرفة ماهية والواقع  يضا

والجهل مباهيته. ثانياً يجب  والشك يف وجوده كام ميكن االطالع عىل وجود يشء   يشء  

ضية ة التي تقبل االستدالل هي القن القضيّ ن تكون هذه القضايا غري قابلة لالستدالل؛ أل أ 

صغر أل ة انائيّ الوسط يشري إىل ث وجود الحدِّ  نّ إ ثبات. وسط يف اإل  التي تحتاج إىل حدٍّ 

كرب يف ثبوت األ  واسطة  »ياً، نّ إ  مكان ملياً أ أ الوسط يف الربهان سواءً  الحد   نّ كرب؛ أل واأل 

صغر صف األ ( بحيث لو مل تكن هذه الواسطة، ال يتّ 202، ؛ )العالمة الحيل«صغر ذهناً لأل 

صغر. ويف غري هذا الحال، يكون االستدالل كرب عىل األ حمل األ كرب يف الذهن وال ي  باأل 

كانت أ ة )التي يكون الوجود محموالً فيها( سواءً الكثري من القضايا الوجوديّ  نّ إ لغواً وزائداً. 

ن الوجود يف ن يكو أ ما مضمون قبول الربهان أ ، تقبل الربهان. و ةً أو تجريبيّ  ةً علميّ  مأ  ةً فلسفيّ 

ود الوج» نّ أ لها. والخالصة، صحيح  إليها أو عارضاً  اً فشياء ومضاة األ الذهن زائداً عىل ماهيّ 

 وجود معلوماتنا يزداد بواسطة الحدّ  نّ أ ال يضيف عىل املوضوع شيئاً يف الخارج، إاّل 

)حائري  «عهاالوسط والدليل واملحمول هو اليشء الذي يضيف إىل معلوماتنا ويوسّ 

 (.200، بحاث العقل النظريأ ، اليزدي

ن يكون الوجود رابط أ  ، أيْ طقوال كانيف الظاهر أل  مةً ءما االحتامل الثالث األكرث مواأ 

ً آخر وبعبارة أخرى أيْ  ن يكون الوجود هو أ  بني املوضوع واملحمول فقط وليس شيئا

 ال الله قادر  مثأ القضايا عىل هذا الكالم بأن: بعض  ط. يستدل كان«است»املصطلح البسيط 

ة وهام الله والقدرة منهام عن حقيقته العينيّ  واحد   ، يوجد مفهومان يحيك كّل مطلق  

أي الوجود، ليس موضوعاً وال محمواًل  «است»املطلقة. يف هذا النوع من القضايا فإن 
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ىل شارة إوليس شيئاً خارجاً عن املوضوع واملحمول. نعم، اليشء الوحيد املوجود، اإل 

مثال أ وهكذا الحال يف بعض القضايا األخرى  «النسبة»صاف الله بالقدرة املطلقة؛ أي اتّ 

تبني النسبة فقط وليس شيئاً آخر.  «الوجود أو املوجود»ن إ الله وجود أو الله موجود. 

 رابطة   ة  الوجود حقيق نّ أ )النسبة بني الله وصفاته أو النسبة بني الله ووجوده!(. الخالصة 

ة خارج الذهن. مثال ذلك ورقة املائة دوالر الذهنية ة املستقلّ من الواقعيّ  حظٍّ  وليس له أيّ 

حدهام عىل اآلخر حتى مبقدار سنت واحد، ففي الواقع هام أ والخارجية حيث ال يضيف 

ب فيها ينس قضية   للرتديد والشك كسابقيه؛ ففي كّل  حتامل األخري قابل  ن هذا اال إ واحد. 

ضوع ويكون الوجود يف الظاهر ليس محموالً حيث يستفاد فيها من كلمة للمو  محمول  

ذهنياً(؛ عىل الرغم من  مكان عينياً أ أ للموضوع )سواءً  مناسب   ، يلحظ فيها وجود  «است»

لث املث نّ إ مثلث ثالث زوايا؛ أي لرشطية. وعندما يقال: ل ة  قضيّ  مكان بيانها بصورة  إ

ل، من قب ضالع. فإذا مل ي فرض هكذا موجود  أ تلك ثالثة ج( ميار املوجود )يف الذهن أو الخ

كان الكالم والحكم غري ممكن وال ميكن الترصيح بصدق ذلك أو كذبه؛ بل لن يكون هناك 

فقط. لذلك فإن بعض  «است»الوجود ليس مجرد عبارة  نّ أ ذاً يتضح إ صدق وكذب. 

 سذلك فإن عبارة )الله لي نكارها؛ مثالإ ، ال ميكن صحيح   م بشكل  هذا مل ت فإ »املفاهيم 

 (.Norman Malcolm, p. 129)« ( خطأ بالرضورةاً موجود

؛ اضح  و  ه وقع يف تناقض  نّ أ  طقوال كانأ كرب عىل شكال األ بغض النظر عام تقدم فإن اإل 

ه ال نّ أ ن الوجود يف القضايا التي يكون الوجود فيها محموالً، تحتاج إىل رابطة مع العلم أل 

ينها عىل املاهية أو ع ا زائد  مّ إالوجود  نّ أ عىل املاهية. وتوضيح ذلك  اً مراً عينياً وزائدأ ه يعترب 

الوجود عني املاهية أو جزءها أو  ه ال يشء. وعىل فرض كوننّ أ ا مّ إأو جزءها أو الزماً لها و 

ضايا ن هذا النوع من القإ لتتحقق الحاجة إىل رابطة.  د  وتعدّ  ة  لها، فليس هناك من ثنائيّ  الزماً 

 بارة  بهام أو غري ذلك. بعليست سوى تكرار محض حتى لو كانت مفيدة تساهم يف رفع اإل 

ذلك. وىل ال ميكن التصديق بأ ن طريق وعر الرابطة بني اليشء ونفسه؛ أخرى ال ميكن تصوّ 

اهية )وحتى مل النسبة بني شيئني. ولكن عندما ال يكون الوجود زائداً عىل ان الرابطة تبنّي أل 
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ساس ليس هناك حاجة للرابطة، بل فقط؛ وعىل هذا األ  واحد   لو كان زائداً( فاملوجود يشء  

 ال ميكن وجود الرابطة.

ذا كان الوجود زائداً عىل املاهية، عند ذلك ما الفائدة من الحديث عن كونها إ ما أ و 

ربط ي رابط   مل، وجود  رابطاً؟ كلام حملنا شيئاً عىل يشء، فالوجود املستخدم يف ذاك الح

يكون هناك  نّ أ  ذا كان الوجود محموالً أيْ إ االثنني )املوضوع واملحمول( ببعضهام؛ ولكن 

هام حدأ  نّ آخر، عند ذلك ال يكون الوجود رابطاً؛ أل  ليشء   وليس ثبوت يشء   ثبوت يشء  

ذا إ ئني شي بني رابط   ذهني. نعم ميكن لحاظ وجود   وهو ثرة تحليل   واآلخر اعتباريٌّ  صيل  أ 

، عند ذلك يكون حمله عىل املوضوع ةً ذهنيّ  حدهام اعتبارياً وصناعةً أ صيلني؛ فلو كان أ كانا 

مكان إصيالن وهذا يعني عدم أ ن كالهام أ صاف املوضوع به من دون معنى؛ والغرض واتّ 

ن دون واحد، ال يحصل م مر  أ تحول حقيقتني عينيتني إىل  نالرتكيب االتحادي أل  تحقق

الوجود لو مل يكن شيئاً، ولو مل  نّ أ ماهوي. يضاف إىل ذلك،  وانقالب   ة  وجوديّ  استحالة  

 تكن املاهية شيئاً، فمن سيتمكن من الحديث حول أي يشء؟

 ةحول الوجود ال بد من العودة إىل السابقة التاريخيّ  شارة إىل رؤية السهرورديقبل اإل 

ود بناًء معرفياً حول الوج السهروردي للبحث. لقد بنى العديد من الحكامء املتقدمني عىل

 .ابن رشد و الفارايبنذكر هنا رؤيتي و 

 حول مفهوم الوجود رؤية الفارايب

م(  1804 -1724) طرؤية كان نم( يف هذا املوضوع م 950 -872) تقرتب رؤية الفارايب

ارات التي لفاظ والعبوهام اللذان يبتعدان عن بعضهام حوايل الثامنية قرون، ال بل تتفق األ

 هو ن املحمول الواقعيالوجود ليس محموالً واقعياً؛ أل  نّ أ استخدماها. يعتقد الفارايب 

ذي أخرى املحمول الواقعي هو ال ويدل عليها؛ بعبارة   ة  يجابيّ إ  ة  اليشء الذي يشري إىل كيفيّ 

 ديدةًج ل منه شيئاً وهو الذي يقدم معرفةً يضيف شيئاً عىل مضمون املوضوع أو الذي يقلّ 

ان نسجاب الفارايب عىل سؤال: هل هناك محمول يف قضية اإل أ به. والوجود ليس كذلك. 

دة حول هذه املسألة. يعتقد البعض متعدّ  م القدماء واملتأخرون آراءً م ال، فقال: قدّ أ  موجود  
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لعقيدتني كال ا نّ أ عتقد أ فيها محموالً.  نّ أ ن تلك القضية ال محمول فيها، بينام يعتقد آخرون أ 

صحيحتان من جهة، فعندما ننظر من زاوية العامل الطبيعي الذي يتكفل البحث والتحقيق 

هذه القضية والقضايا  نّ أ واقعي حول األشياء املوجودة، عند ذلك ميكن القول العيني وال

املشابهة لها، ليس لها محمول؛ ففي هذه الحاالت، ال يكون وجود اليشء غريه، والحقيقة 

ل منه آخر. وعىل هذا ن يقلّ أ عىل املوضوع أو  ن يضيف شيئاً أ ا مّ إاملحمول يجب  نّ أ 

هذه الرؤية ال محمول لها. ولكن عندما ينظر املنطقي  ساس، فإن هذه القضايا وطبقاأل 

من عليه و من كلمتني وتقبل الصدق والكذب.  ة  مركبّ  ة  إىل نفس القضية، فهو ينظر إىل قضيّ 

 هذه الجهة يكون لهذه القضايا محمول.

واملحمول املنطقي.  املحمول عىل قسمني: املحمول الواقعي نّ أ ته خالصة نظريّ 

ن يكون محمول أ املوضوع ميكن  نّ أ يشء، حتى  أيّ  ن يكون املحمول املنطقيأ ميكن 

وهو الذي يزيد عىل املوضوع  ،نفسه. املحمول الواقعي هو الذي يكون غري املوضوع

ن يكون محمواًل أ ميكن  يشء   كل   نّ ؛ أل منطقيٌّ  آخر. الوجود محمول   شيئاً  ل منهشيئاً ويقلّ 

استخدم فيها الوجود لن يكون شيئاً  ة  قضيّ  اً؛ ففي أيّ ه ليس محموالً واقعيّ نّ أ منطقياً، إاّل 

عىل النحو اآليت: الوجود محمول يف قضية  سوى املوضوع. ميكن خالصة كالم الفارايب

شخاص من وجهة نظر األ  «الوجود»ا مّ أ من حيث قواعد اللغة واملنطق. و  «نسان موجوداإل »

ة، ليس محموالً باملعنى الصحيح للكلمة. وقد ة والعينيّ شياء الواقعيّ الذين يتعاطون مع األ 

كتب الربفسور ن. ررش
1
سناد الوجود لليشء ال يضيف شيئاً إ ن أ ار الفارايب عىل رص إ نّ إ : 

 طانر عىل عقيدة كمؤثّ  وبشكل   م  حوله، فهو متقدّ  جديدةً  م معرفةً إىل خصوصياته وال يقدّ 

ن يكون مفهوم اليشء نسبة إىل أ  الوجود ليس محموالً واقعياً، أيْ  نّ أ من البديهي »حيث 

 (.38-37، ص )ايزوتسو «ضايفٍّ إ  مفهوم يشء  

 ثبالوجود وتحدّ ه الوحدة للفارايب. شبّ  مشابهةً  م( رؤيةً  1198 -1126) م ابن رشدقدّ 

حول الوحدة قائالً: الوحدة ليست شيئاً تضاف عىل اليشء خارج الذهن، فعندما نقول، 

                                                        

1. Professor N. Resher 



  349  مقارنٌة حول أنطولوجيا إميانويل كانط والسهروردي دراسة   

 ة  دميّ ع ضيف البياض إىل اليشء. ما يفهم من الوحدة، ليس سوى حالة  أ بيض فقد أ اليشء 

مثال أ محضة، أي عدم قبول القسمة. وهكذا حال الوحدة، واجب الوجود، ممكن الوجود و 

 ا القضية املركبة منمّ أ هذا النوع من املفاهيم ليست سوى حاالت سلبية وعدمية  نّ إ ذلك. 

ما املحمول يف هكذا قضية أي أ هذا النوع من املفاهيم، فهي كام لو قلنا اليشء موجود؛ 

عىل ذات املوضوع؛ كام هي داللة املحمول يف قضية  زائد   عىل يشء   الوجود، فهو يدّل 

بحيث ال يؤدي حملها عىل يشء أو سلبها عن آخر إىل  عتباريٌّ ا مر  أ بيض. الوحدة أ اليشء 

نقاص يشء منه؛ والوجود كذلك ليس شيئاً غري املوضوع أو حاالت إ ضافة يشء عليه أو إ 

 ما ييل نبدأ دراسة رؤية السهروردي لها خارج الذهن. يف املوضوع االعتبارية التي ال تحقق

 م(: 1191 -1155)

 : للوجود معان  متعددة:قائالًبداية معاين الوجود ثم رشح رؤيته  وضح السهروردي

ة مثال ذلك نسب ،نسبة اليشء إىل يشء الروابط والنسب املكانية أو الزمانية؛ أيّ 

ذهن أو مثال هذه القضايا اليشء موجود يف البيت أو الأ و  ،اليشء إىل الزمان واملكان

خرى، أ  ؛ بعبارة  اً أي لها معنًى واحد «يف»بلفظ  ن لفظ الوجود يف القضية شبيهٌ إالزمان. 

ني ة وبة والخارجيّ ة العينيّ كلمة الوجود يف هكذا قضايا عىل الرابطة بني املاهيّ  تدّل 

 املكان والزمان.

 بني املوضوع واملحمول مثل زيد كاتب. الرابطة املنطقية

الذات والحقيقة؛ مثال ذات يشء أو حقيقة يشء أو وجود يشء. وهذه هي املعاين 

 .ةة عينيّ وليس له هويّ  عقيل   العرفية للوجود والوجود يف كافة هذه الحاالت، اعتبارٌ 

 قوال السهروري: أ بعد تأييده  قرشاشارح حكمة اإل  يقول قطب الدين الشريازي

 الصفة عىل قسامن:

 الصفة املوجودة يف الذهن وخارجه؛ مثال ذلك البياض.

مثال أ الصفة املوجودة يف الذهن فقط ووجودها العيني عبارة عن وجودها الذهني 

 مثالها.أ متناع و مكان، اال ة، الوجود، الوجوب، اإل النوعيّ 

ه ينظر إىل الوجود باعتباره مفهوماً نّ أ ة الوجوديّ  ساسية يف رؤية السهرورديالنقطة األ 

نساين بحيث ال يكون له مطابق وما بإزاء الذهن اإل  نتاج تفكريإ من  ه يشء  نّ إ محضاً؛ أي 
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ذا كان حول إ الحديث  أّنّ (. الواضح 6، حقيقي يف العامل العيني الخارجي )ايزوتسو

ن االعتبارات العقلية، ليس ؛ أل طليه السهروردي وكانإشار أ املفهوم املحض، فالحق ما 

 لها ما بإزاء عيني.

 نّ أ ، صالة الوجودأ تباع أل  هاالنقد من خالل ه السهروردياملسألة األخرى التي وجّ 

خذا أ  لو نين الشيئإ ف الواقعي؛ أي ختال االختالف الذهني، ال يستلزم بالرضورة، اال 

 مر ال يدل بالرضورة عىل اختالفهام يف عن بعضهام، فهذا األ ني مختلفنيباعتبارهام مفهوم

الوجود واملاهية مختلفان يف مرحلة التحليل املفهومي للشيئني  نّ أ عيان. لذلك يرصح األ 

عنرصين مستقلني  من نييف عامل الخارج وليسا مركب واحدة   فقط بينام هام حقيقة  

 (.82، )ايزوتسو

 طوكان ختالف بني رؤيتي السهروردياال

رأيه يف بحث معرفة الوجود، يعود إىل مفهوم  نّ أ ل شاهداً عىل شكّ رؤيته حول النور ت   نّ إ 

وهذا  ،طعليه يف كتابات كان مر الذي ال ميكن الحصول عىل شاهد  وهذا هو األ  ،الوجود

هل  الحكيم املورشقي. الفيلسوف الغريب وبني السهروردي طهم بني كانهو االختالف األ 

الوجود  نّ أ و « است»يف معرفة الوجود ومقصوده من اللفظة الصغرية  طميكن اعتبار رأي كان

 غري ة  عينيّ  بحقيقة  ن يكون محموالً واقعياً، هو عني مفهوم الوجود؟ وهل يذعن أ ال ميكن 

حوال فإن كافة االنتقادات األ  مر. عىل كلِّ عىل هذا األ  دليل   مفهوم الوجود؟ ال يوجد أيّ 

ً أ ه إىل السهروردي ، توجّ طاملوجهة إىل كان اهتامم السهروردي مبفهوم  نّ إ حيث  ،يضا

وة ل من ققلّ نكار واقعية الوجود، ال ي  إ ة الوجود وبناًء عىل نفي محموليّ وب الوجود

عىل  بتّ رت ه ال ينّ أ ولكن مبا  ،ن مقصوده من اعتبارية الوجود، مفهومهأ االنتقادات. لو فرضنا 

 السهروردي» نّ أ ن يقال أ اختالف يف املسألة. إاّل  أي حقيقة، فلن يحصل أيّ  هذا املفهوم

 بالنور الروحاين أو ما بعد الطبيعي فيشكالن حقيقيٌّ  واقعيٌّ  ء  استبدل الوجود الذي هو يش

نور  ة والضعف، فيكونترتاوح بني الشدّ  متتلك درجات ومراحل غري متناهية   واحدةً  حقيقةً 
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(. هناك العديد من الشواهد عىل 6، )ايزوتسو «دناهاأ عىل املراتب والظلمة يف أ نوار يف األ 

 مر نذكر البعض منها:هذا األ 

 اختلف فيها حكامءتعرض ألهم جزء يف فلسفته بعد ذكر مقدمات ومسائل  .1

لهية نوار اإلالقسم الثاين يف األ »، يقول: يّةرشاقاإل  ئيّة واملدرسةاملشا املدرسة

 (.283) «نوار ومبادئ الوجودونور األ 

ارح ش نوار، الواجب تعاىل وكام يعرب قطب الدين الشريازييقصد من نور األ 

(. واملقصود من مبادئ 273ول )نوار هو املبدأ األ ن نور األ إ، فرشاقحكمة اإل 

نور  نّ أ لوسائط يف فيض الحق تعاىل. النقطة الهامة هنا االوجود، العلل الواسطة و 

لو  أخرى نوار والعلل املتوسطة، هي علة ومبدأ للوجود وليس للامهية. بعبارة  األ 

ن علله متناسبة معه؛ لذلك ال ميكن ، فستكو اً عقليّ  اً كان الوجود كام تقدم، اعتبار 

 لن تشكّ أ . ويف هذا الحال يجب عند السهروردي فلسفيٍّ  بحث   ن يشكل أهمّ أ 

 ةبحاثه الفلسفيّ أ هم أ ة يف الظاهر من وجهة نظره، صليّ علل ومبادئ املاهيات األ 

البحث حول  نّ إ اء عيني. وليس مبادئ الوجود االعتباري الذي ليس له ما بإز 

قصوده من م نّ أ  بنّي صيالً يف الفكر الفلسفي، ي  أ مبادئ الوجود، وباعتباره بحثاً 

موضوع االعتبارات العقلية ليس من  نّ أ الوجود ليس االعتبار العقيل؛ مع العلم 

 ة.بحاث املدرسة الفلسفيّ أ هم أ 

 قطب عرّب إىل التعريف وكام ي   ليس بحاجة   ور بديهيٌّ ن النّ أ  رشاقيعترب شيخ اإل  .2

ن هذا الورشح للنور هو ما أ ر. الواضح التصوّ  ( النور بديهيُّ 283) الدين الشريازي

 :. يقول السهرورديدقيق   حول الوجود بشكل   صالة الوجودأ تباع أ رشحه الحكامء 

ظهر من أ ن كان يف الوجود ما ال يحتاج إىل تعريفه ورشحه فهو الظاهر وال يشء إ

 )م.ن.(. التعريفغنى منه عن أ ال يشء فالنور 

 ة نقاط حول الشاهد الثاين:وهنا نذكر عدّ 

ليس بحاجة إىل التعريف.  «يف الوجود»مثاله أ ن النور و أ يف  كالم السهروردي -أ

ربه ويعت اً عقليّ  اً ما مفهوم الوجود الذي يعتربه اعتبار إ «وجوديف ال»ويقصد من 
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قصد ذا كان يإ ما حقيقة الوجود. إ، و الفلسفية آخرين من املعقوالت الثانية حكامء  

ة لظاهرية النور وعدم هميّ أ  اك أيّ مفهوم الوجود االعتباري، عند ذلك لن يكون هن

 ثر  أ  حاجته للتعريف يف مجموعة االعتبارات العقلية؛ بل لن يكون لذلك أيّ 

عن التعريف؛ حتى لو كان هكذا  ة، غنيٌّ املفاهيم الذهنيّ  . كام لو أن أحدَ فلسفيٍّ 

ارتباطه واتصاله بعامل  نّ أ خرى، إاّل أمر نقطة بداية معرفة املفاهيم الذهنية األ 

ساس، فإن ظهور هكذا مفاهيم وعدم خارج الذهن لن يكون ممكناً. وعىل هذا األ 

 هاز  للتفكري وليس لتأسيس ج منطقيٍّ  لتأسيس جهاز   حاجتها للتعريف، مناسب  

ن يقصد مفهوم الوجود االعتباري؛ أ ذاً ال ميكن إ راد منه معرفة العني. ي   فلسفيٍّ 

االعتبار العقيل، عند ذلك ستكون  «يف الوجود»كان مقصوده من ذا إ أخرى  بعبارة  

ذا كان إ و  ،طار االعتباراتإآخر، هو بحث يف  عنوان   مجموعة البحث حول كلِّ 

 نّ أ ؛ كام طحقيقة الوجود، عند ذلك سيختلف طريقه عن طريق كان هو مقصوده

 شكال عليه.ة ال ميكن اإل صالة املاهيّ أ انتسابه إىل 

 نىمبع امّ إة مفهوم النور و بديهيّ  مبعنى امّ إر النور، ة تصوّ ن مقصوده من بديهيّ إ  -ب

كان يقصد بداهة مفهوم النور، فرؤيته هذه بعينها هي رؤية  فإنة حقيقة النور. بديهيّ 

مفهومه أي »حول بداهة مفهوم الوجود حيث يقولون:  صالة الوجودأ صحاب أ 

ن أ ب أيضاً  يقولونو(. 9، اريو )الحكيم السبز  «شياءعرف األ أ ن مفهوم الوجود م

ن ع النور غنيّ  نّ أ ب يقول السهرورديكقولهم عن التعريف و  مفهوم الوجود غنيٌّ 

، بداهة حقيقة وكنه النور، الواضح رذا كان يقصد من بداهة النو أّما إ التعريف. و 

راً بديهياً مأ ر ليس و ناً، فالحكم ببداهة حقيقة النيِّ بناً وليس م  مر، ليس بيّ هذا األ  نّ أ 

 مراً برهانياً.أ وليس 

 ة، ال يرتك مجاالً للشك والرتديد حول نظريّ رشاقتوضيح شارح حكمة اإل  نّ إ  -ت

والظهور والعيان الظهور والعيان النور هو »، يقول: معرفة الوجود عند السهروردي

 ةعراض النورانيّ تعتمد عىل ذواتها الجوهرية؛ مثال ذلك العقول والنفوس أو األ 

لعدم الوجود بالنسبة ل نّ أ نفسانية؛ ومبا  مأ  ةً كانت روحانيّ أ قة بالغري سواءً املتعلّ 
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ن إف عليهفوكالنور بالنسبة للظلمة،  ،كالظهور والعيان بالنسبة للخفاء والبطون

خروج من الخفاء إىل العيان الخروج املوجودات من العدم إىل الوجود هو ك

 ومن الظلمة إىل النور. ولذلك فإن الوجود بأكمله نور.

 نّ أ واحدة، كام  إىل حقيقة   دة ناظرة  لفاظ املتعدّ النور والظهور ووجود األ نّ إ 

 الظلمة والخفاء والعدم جميعها تقابل تلك الحقيقة الواحدة.

 عبري  ، فهو تهىل ما هو نور بواسطة غري إشياء إىل ما هو نور يف ذاته و تقسيم األ  نّ إ  -ث

ا هىل ما يكون وجودإشياء إىل ما يكون وجودها بعني ذاتها و آخر عن تقسيم األ 

شياء لة الوجود. يقول: األ أصابني الحكامء القائلني ب رائج   وهو تعبري   هامن غري 

ها شياء التي ليست يف ذاتواأل  وضياء   نور  شياء التي يف ذاتها عىل قسمني: األ 

ر العارض عىل الغري والنور الذي ليس كذلك؛ و كذلك. والنور عىل قسمني: الن

 ومحض. د  مجّر  وهذا القسم من النور، هو نور  

النور الحقيقي وليس ما  وأنّه من النور، هقصدحول  برصاحة   ث السهروردييتحدّ  -ج

 ن النور العريف يعود إىلأ والعرف، نوراً باملجاز؛ عىل الرغم من  يطلق عليه العقل

النور الحقيقي لو مل يكن  نّ إ ن يطرح هنا: أ النور الحقيقي. السؤال الذي ميكن 

ذا رجع إىل النور إ ما يعتربه العقل والعرف نوراً، هو نور  نّ إ وجوداً فامذا سيكون؟ 

ما يعتربونه نوراً، هو نور باملجاز؟ وهو مجاز  نّ إ  ،يضاً أ الحال  هِ الحقيقي. ويف هذ

(. وكأن السهروردي 736،باإلسناد، كام هو رأي العرفاء الكبار )جوادي اآلميل

حكام الوجود أ وربط كافة  ،ل كلمة الوجود بكلامت النور والظهور والضوءدّ ب

التقابل  هذا نّ أ التأمل والتفكري يرشد إىل  فإن بالنور. لذلك وكام يقول ايزوتسو

وسطحي؛ أي تنظيم وتصنيف مختلف املضامني  صوريٍّ  والتصاد هو مجرد أمر  

ومختلف طرق التجربة لحقيقة واحدة. لقد وضع السهروردي النور الروحاين وما 

تلك مت واحدة   فالحقيقة ،حقيقيٌّ  واقعيٌّ  مكان الوجود الذي هو يشء   بعد الطبيعة

 (.6 ة والضعف )ايزوتسو،درجات ومراحل غري متناهية تختلف يف الشدّ 
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املاهية يف مقابل النور واعترب هذه املاهية هي الظلمة.  وضع السهروردي -و

ى واحد حيث عرّب عن املاهية غري معنً  هِ ذاً للظلمة واملاهية من وجهة نظر إ 

اسق واملظلم حيث ال يشء للامهية من نفسها. هذه العبارات غاملنسوبة للنور بال

ن ما تحصل عليه الجواهر إ »حول املاهية، يقول:  الة الوجودأصتباع أ هي عبارات 

ة علّ فإن مجعول ال ة  فلسفيّ  الظلامنية من مبادئها، هو النور وليس املاهية وبعبارة  

 (.41سفار، ، األ ر الدين الشريازي)صد «وجود املعلول وليس ماهيته

د ما دفع ة تدعو للرتدّ صالة املاهيّ أ حول  بعض عبارات السهروردي نّ إ  -ز

يخ ن هذا الشأ : العجيب بعض الحكامء التهامه بالتناقض، يقول صدر املتألهني

ار يف شأ ة الوجود، عىل اعتباريّ  ة  دلّ أ  التلويحاتيف كتاب م ن قدّ أ الكبري وبعد 

 ةعىل منها، هي وجودات بسيطة ال ماهيّ أ نسان وما هو نفس اإل  نّ أ  خامتته رصاحةً 

 لها.

بواسطة هو االستواء بني الوجود والعدم  خروج املمكن من حدِّ  نّ أ يعترب  -3

 حن يرجّ أ ن املمكن متساو  بالنسبة للوجود والعدم ال ميكنه إ الوجود. يقول: 

آخر وهو وجود  وجوده عىل عدمه من تلقاء نفسه؛ ويحصل الرتجيح بواسطة أمر  

ن وجود أ والً أ  ،(. املسألة الهامة يف كالمه176-175، ص العلة )السهروردي

ح. وميكن ر العلة هو املرجّ وثانياً حضو  ،املمكن هو الذي يحصل عىل الرتجيح

ما يقع عليه الرتجيح وما يصدر عن  نّ أ آخر وهو  التعبري عن هذا الكالم بشكل  

 العلة التامة، واملجعول هو وجود املمكن.

 يشء   ن ما يتوقف عىلإ ة. يقول: يجاب العلّ إ وجوب وجود املعلول هو نتيجة  نّ إ  -4

ً إ ، هذا اليشءم اعدانلن يكون موجوداً عند  هغري  تأثري ودخالة يف  يشءلذاك ال ذا

ة اليشء الذي هو سبب وجوب يشء آخر وجود ذاك املمكن. ومقصودنا من العلّ 

 (.177، ص )السهروردي

ران؛ مأ سود ويقول: ال يتحقق يف اللون األ  بسيط   ن جعل الوجود هو أمر  أ يعترب  -5

ن إ (. 197-196، ص ي. )السهروردألن وجودهام واحد   ،ة وسواد اليشءاللونيّ 
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ذا كان للمجعول وجودان، فمن فإ ،معيار بساطة الجعل، وحدة وجود املجعول

د الجعل ، يصبح تعدّ ولكن عند وحدة الوجود ،ق به جعالنن يتعلّ أ املمكن 

 صالته.أ ق الجعل بالوجود، ن من نتائج تعلّ أ محال. الواضح 

ن أ  ،لوّ : األ احتاملني بهدف تأويل كالم السهروردي الشريازي عرض صدر الدين -6

ة الوجود، الوجود العام البديهي )مفهوم الوجود( وليس مقصوده من اعتباريّ 

، ص 1 ، جربعةسفار األ نوار. )األ الوجودات الخاصة التي هي من مراتب األ 

سلوب أ يتوافق مع  مقصوده من اعتبارية الوجود، تقديم بحث   نّ أ  ،(. والثاين411

ري شسلوب يف الكثري من الحاالت، ثم ي؛ فهو قد استخدم هذا األ ئيّةحكامء املشا

حيث تتضح هذه املسألة من خالل دراسة كالمه.  مخترصة   ة  إىل رؤيته بعبار 

 )م.ن(.

. رشاقة منسوبة إىل شيخ اإل ة مجعولية املاهيّ ن نظريّ أ  يعتقد الحكيم السبزواري -7

ملا ذكرها نقالً عن  ،فلو كان سهالً نسبة هذه النظرية رصاحة إىل السهروردي

املاهية هي املجعولية أو الوجود أو  يف كون عديدة   اآلخرين. يقول: هناك آراء  

، . )السبزواريرشاقسبت إىل حكامء اإل ن   مجعولية املاهية نظرية   نّ إ  الصريورة.

 ية:املاهصالة أ ة (. يقول الشعراين يف رشح التجريد بعد نقل نظريّ 58-57ص 

 (.79ص  )الشعراين، «عىل هذه النظرية السهروردي موافق   نّ أ الظاهر »

، عند ذلك رنا عىل نسبة اعتبارية الوجود إىل السهرورديأرص  إذا حال   عىل كلِّ  -8

د عىل ِر ال بل عند ذلك تَ  بعينها، طية كانرته يف الوجود هي نظتكون نظريّ 

 يضاً عىل كافة الدراساتأ وترد  طالسهروردي كافة االنتقادات التي ترد عىل كان

رجعنا إىل  إذا(، ولكن 15-10،)الحكيم السبزواري ةسالميّ الفلسفة اإل  يف

ه ال نّ أ . والحق طالشواهد املتقدمة، فالسهروردي يقع يف النقطة املقابلة لكان

 مة.ميكن تجاوز الشواهد املتقدّ 
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 1العامل الغريببالفكر الديني  عىل تأثريات كانط

اد عادل  2غالم علي حد 

يف  ةالفكريّ  كانطإميانويل  كاتب هذه املقالة هو أحد األساتذة األوائل الذين تخّصصوا بدراسة منظومة

الفكري، ويف هذا السياق تطرّق  حول أهّم معامل مورشوع كانط ة  ، وقد ذكر يف مستهلّها مباحث متهيديّ إيران

 الحديث عن امليتافزيقيا التي تعترب أّول وأهّم املباحث يف نظريات هذا الفيلسوف الغريب.إىل  ابتداءً 

 ة التي تعّد واحدًة مناإلبستيمولوجيّ  أخرى، ومن جملتها رؤية كانطبعد ذلك سلّط الضوء عىل مباحث 

ة ليستعرض بيّ ة والتجريالنقاش الذي احتدم حول النزعتني العقليّ إىل  ة يف نظرياته؛ ثّم أشاراألصول األساسيّ 

، أي أّن ةورشيّ ة البالنتيجة التي توّصل إليها كانط بكون العقل والتجربة أمرين متالزمني يف صقل املعرف

جانب الظواهر املحسوسة لصياغة املعرفة لدى اإلنسان، إىل  ترتاصف ةة القبليّ املفاهيم الذهنيّ 

باعتبارها مفاهيم قبلية من حيث الزمان واملكان؛  «الفاهمة»واملحسوسات بدورها تطرح ضمن الذهن 

ة التي هي يف واقع الحال خارجة عن ل عىل العقل إدراك املسائل امليتافيزيقيّ وحسب هذا الرأي يستحي

نطاق التجربة الحّسية، لذا فقد وقع يف تعارض  من هذه الناحية، وبيان ذلك كام ييل: كانط فنّد اآلراء 

الل عىل تد ة لالسة التي كانت سائدًة حتّى عرصه، ونتيجة ذلك استحالة إقامة براهني عقليّ امليتافيزيقيّ 

؛ لذا وذلك لكونها خارجًة عن حدود اإلدراك العقيل -مثل الله واإلرادة  -املفاهيم التي هي من هذا السنخ 

ء للعقل اللجو إىل  ، وهذا السبب الذي دعا كانطة  أخرى غري العقل النظريّ وسيلة  معرفيّ إىل  ال بّد من اللجوء

                                                        

 ، الدورة األوىل، العدد الثاين. «قبسات»، مجلة «بر تفكر ديني مغرب زمني تأثري كانط»عادل، غالم عيل، . املصدر: حّداد 1

 حيدر نجف. تعريب:

هـ ش( يحمل شهادة دكتوراه يف الفلسفة من جامعة طهران له عدة مؤلفات  1324). نبذة عن املؤلف: غالم عيل حداد ولد عام 2

 عيل غالم ،طکان ليامنوإی ،داتیمته»يف الفلسفة كام له عدة مناصب اجتامعية وسياسية عليا يف ايران. مؤلفات حول الکانط: 

 عادل حداد عيل هارتناک، غالم وستوسی، طمعرفت در فلسفه کان هینظر ؛یدانشگاه عادل )مرتجم(، تهران: مرکز نورش حداد

 .«1392عادل، هرمس،  حداد عيل غالم ،طیمقاالت کان)مرتجم(، النارش: هرمس، فکر روز؛ 
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اً أنّه ميتلك ة، فالكائن العاقل يدرك ذاتيالعميل باعتباره الوسيلة املعتمدة يف معرفة املسائل امليتافيزيقيّ 

قانوناً أخالقياً يحّفزه عىل أداء الفعل األخالقي، وهذا القانون هو الحافز الوحيد الذي يدعوه للقيام بكّل 

ل مختاراً، لذا إن تجرّد الكائن العاقل عن إرادته ، ولكّن هذا السلوك مورشوط  بكون الفاعسلوك  أخالقيٍّ 

فعل أّن الفضيلة التي ترتتّب عىل الإىل  واختياره ففعله عندئذ  ال يوصف باألخالقي. وتجدر اإلشارة هنا

األخالقي تعّد سبباً لنيل السعادة، ولكن مبا أّن السعادة ال تتحّقق يف الحياة الدنيا، فقد تبنّى كانط فكرة 

حّقق كورشط  متعال  لت ة تحّققها يف عامل اآلخرة. ويف هذا السياق اعترب الرب  إلثبات حتميّ  النفس خلود

السعادة التي ترتتّب عىل الفعل األخالقي، حيث اّدعى أنّه استطاع إثبات وجود الله وفق مبادئ العقل 

 عقل النظري عن ذلك.بعد أن عجز ال العميل

 ات البورشيةاملعتقدات والسلوكي ة التي حاول عىل ضوئها تفسريالفكريّ  الحصيلة النهائية يف منظومة كانط

، هي أّن فلسفته غري مستعّدة  لقبول اإلميان باعتبار أّن العقل هو صاحب القول الفصل  يف إطار  عقيلٍّ  بحت 

ة؛ والدين يف هذه الحالة ال ة ناهيك عن أنّه املصدر األسايس لألحكام األخالقيّ يف جميع املعارف البورشيّ 

الدين »ده كانط من اصطالح ، وهذه فحوى ما أرايتعّدى كونه أمراً دنيوياً ومجرّداً من كّل طابع  قديسٍّ 

تجّسد ة مثل الخطيئة األوىل و ة املسيحيّ الذي حاول عىل ضوئه تأويل بعض أهّم املفاهيم الدينيّ  «الطبيعي

ته. ااملسيح والفداء، إذ إّن هدفه من وراء ذلك هو التنسيق بني هذه املفاهيم وما شاكلها وبني آرائه ونظريّ 

طبيعي الكانطي أسفر عن ظهور ثالثة تيارات  فكرية  يف مجال الدين أّن الدين الإىل  تجدر اإلشارة هنا

 والتعاليم الدينية كالتايل:

 .شوبنهاورالتيار األّول: فالسفة من أمثال 

، حيث كانطنويل مياإ  من الذين تأثّروا بآراء - ةالفلسفة الوضعيّ  - التيار الثاين: أتباع الفكر الفلسفي التجريبي

 فيتجنشتاين لوفيجة ووصفوها بأنّها سبب  لإللحاد، والفيلسوف جرّدوا املفاهيم الدينية من دالالتها املاورائيّ 

هذا ىل ة؛ وعة عىل خالف معاين املفاهيم العلميّ عىل ضوء نظريته اللغوية اعترب معاين املفاهيم الدينيّ 

 األساس حذوا حذو التيار األّول لينكروا املفاهيم الدينية من أساسها.

 التيار الثالث: فالسفة من أمثال كريكيجارد ورودولف بولتامن ومارتن بوبر وكارل بارت.

د ق ة لفالسفة التيار الثالث بهدف إثبات أّن آراء كانطة واألخالقيّ كاتب املقالة ذكر فحوى النظريات الدينيّ 

انعكست فيها؛ وأكّد عىل أّن هذا التأثري مل يقترص عىل هؤالء، بل عّم آراء الكثري من العلامء واملفكّرين 

سب ة وبحالخاّصة بفلسفة الدين عىل أساس منظومة كانط الفكريّ  هآلخرين لدرجة أّن بعضهم طرح آراءا

 املفاهيم التي طرحها يف هذا املضامر.

 التحرير

****** 
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 ة:إشار 

وتعترب كر الغريب، ة يف الفة والنزعات التجربيّ نقطة التقاء الفلسفات العقليّ  فلسفة كانط تعدّ 

اإلدراك البورشي قبل أن تكون نوعاً من التحليل  ةيات قدر مورشوعاً لتقييم وفحص مدّ ذلك ب

 ةفقط عىل إدراك األمور الزمانيّ  امليتافيزيقي العميق. يعتقد كانط أن ذهن اإلنسان قادر  

اب ذهن اإلنسان يخلع ثي أخرى فإن   ة )الداخلة يف قالبي الزمان واملكان(. وبعبارة  واملكانيّ 

 هالتي تصله من الخارج ويقوم بنشاطة املكان والزمان عىل جسد املعطيات الحسيّ 

 ىالظواهر، ويبقعىل إدراك ما سوى  هذا الطريق. وبهذا فهو غري قادر   بحسب اإلدرايك

ن مفاهيم من قبيل الله، وحرية اإلنسان، إ النومنات. وحيث أو  إدراك الذواتعاجزاً عن 

وخلود النفس، من جملة القضايا الجدلية الطرفني، أي ميكن إقامة براهني إلثباتها وإنكارها 

ائق وينبغي إثبات هذه الحق ،، لذلك ال ميكن إثباتها عن طريق العقل النظريواحديف وقت 

أثري عىل ت يلٍّ ط هذه الدراسة األضواء بشكل إجاماألخالق. تسلّ أو  عن طريق العقل العميل

ح أن ضّ تو بعد أن املعارصة،  ة يف إيرانهذه الرؤية التي جاء بها كانط عىل الدراسات الدينيّ 

من ردود األفعال يف مضامر  مختلفة   ظهور ثالثة أنواع  إىل  الغربت يف مثل هذه الرؤية أدّ 

 2ة التي يندرج يف إطارها شوپنهاور والوضعيون. ل اإللحاديّ افعردود األ  ـ 1: فلسفة الدين

ن من فيتغنشتاي ويعدّ  ،األوىلفعال حاولت تعديل وتهذيب ردود األ األفعال التي ردود  ـ

من قبيل ريتشل وكركيغارد، وهم  بعض أنصار الكانطيةأفعال ردود  ـ 3اتها. مؤسسيها ودع

 عن الوصول للحقائق عاجزة   ةمن وافقوا كانط يف أن العقل النظري واملفاهيم الفلسفيّ 

ة عيّ فقط عىل إدراك املباحث والقضايا الطبي روا أن العقل النظري قادر  ، وقرّ وإصابتها الدينية

 والرياضية.

 مقدمة:

. عنيانتشاراً واستنامياً و  يف العورشين سنة األخرية يف إيران ةشهدت الدراسات الكانطيّ 

 ةاللغة الفارسيّ إىل  عىل هذا القول ازدياد عدد الكتب التي ترجمت لكانط وخري شاهد  

درس ت وصارت فلسفة كانط ته،فلسف ه وحولفت حولك الكتب التي ترجمت وألّ وكذل
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 والدكتوراه، ريفلسفة عىل مستويي املاجستلل تقريباً يف جميع الكليات التي تحتوي قسامً 

لحوظ ة الدينية. ويعترب العدد امليّ لميف الحوزات الع وكذلك يف بعض الحلقات الفلسفية

ل م بها الطلبة الجامعيون حول كانط وفلسفته لنيم ويتقدّ قدّ لرسائل واألطروحات التي ت  من ا

  والدكتوراه دليالً عىل اهتاممهم بالدراسات الكانطية.ريشهادات املاجست

 عىل أساس تصوراته شاملة   ة  فلسفيّ  الذين حاولوا إقامة منظومة   من الفالسفة كانط

 ا بعد الطبيعة(، ومة املعرفةة. وتشمل فلسفته علم املعرفة )نظريّ وأصوله الفكريّ  ةالفلسفيّ 

ة لكلمة، وفلسفة األخالق، وعلم الجامل وفلسفة الفن، وفلسفلباملعنى العام ( )امليتافيزيقا

الدين، وفلسفة علم الرتبية والتعليم، والفلسفة السياسية، وغريها من البحوث واملجاالت 

رية سنني األخاآلونة والخالل قد شهدت  يف إيران الفلسفية. ومع أن الدراسات الكانطية

ز الطلبة د ركّقف، مبا فيه الكفاية هذه الدراسات مل تكن متوازنة ، بيد أنّ ينازدهاراً ورونقاً كبري

واألساتذة الجامعيون اهتاممهم غالباً عىل الجانب املعريف من فلسفة كانط، ومن ثم أبدوا 

كانط، وتركوا سائر الجوانب واملجاالت دون  ىقليالً من االهتامم بفلسفة األخالق لد

 كتابات تذكر.أو  دراسات

دراسات المن  جديدةً  بعد الثورة اإلسالمية موجةً  من جهة أخرى، انطلقت يف إيران

 حّد ما، والسبب يف ذلك هوإىل  ، وهذا ما كان يبدو طبيعياً فلسفة الدينالسجاالت حول و 

طابع الديني الذي غلب عىل الثورة ونظام الحكم يف إيران. وتالحظ يف هذه الدراسات ال

اللمحات  إثباتاً، ومن ذلك بعضأو  غالباً تأثريات آراء املفكرين واملتكلمني الغربيني نفياً 

بل ولقد شوهد  .خفيٍّ  وأحياناً بنحو مسترت   رصيح   التي تالحظ أحياناً بشكل   الدينية الكانطية

، ة  استدالليّ  أخذ املسلامت من دون دراسة   أحياناً أن البعض يأخذون مرتكزات كانط

رضورية. باع و عن تلك املرتكزات الزمة االتّ  ةة الناجمويعتربون النتائج الدينية والكالميّ 

أن هذه الدرجة من تأثري كانط يف الدراسات الدينية ال يتناسب مع ذلك  ومن الجيلّ 

سة ت املحاولة يف هذه الدراز الدراسات الكانطية. وقد انصبّ توازن الذي أرشنا له يف حيّ الالّ 

نط وعالقتها كادى ف عىل الرؤية الدينية لة والتعّر م خطوًة عىل سبيل طرح القضيّ عىل التقدّ 

 ة.والفلسفيّ ة املعرفيّ  هبركائز 
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ة باملعنى األخص، أي إثبات ر الوصول لألهداف الالهوتيّ أكد عىل تعذّ  نعلم أن كانط

. ةليالعق ةدل واأل نيهاحقائق من قبيل وجود الله، وخلود النفس، والحرية، عن طريق الرب 

ية. اإلنسان اإلرادة خلود النفس يف عامل اآلخرة، وكذلك حريةبومع ذلك فهو يؤمن بالله و 

 ة من دون االستعانة باألدلة والرباهني القامئةوقد أثبت هذه املعاين يف فلسفته األخالقيّ 

 الدين عن طريق فلسفة األخالق. ولذلك يتوقفإىل  يصلفهو عىل املفاهيم العقلية. وبهذا 

ة خالقيّ ف  عىل فلسفته األ خالق، والتعّر فهم آرائه الدينية عىل االطالع عىل فلسفته يف األ 

ون وما ينبثق عنها من نتائج. وعىل هذا ستك ة املعرفةيستلزم االطالع عىل أصوله يف نظريّ 

ة الخاصة، إشارة ملبادئ كانط يف لنا يف هذه الدراسة وقبل الخوض يف البحوث الدينيّ 

 «.نقد العقل العميل»و « نقد العقل املحض» كتابيه ة املعرفة واألخالق، والواردة يفنظريّ 

 وامليتافيزيقا كانط

حوث يف مضامر القضايا والب ة منذ عهد ديكارتبيّ و الفلسفة األور  إثر األزمة التي ظهرت يف

كان مطلعاً ي ـ الذ ة، والتعارض الذي انبثق بني العقليني والتجربيني، خاض كانطاملعرفيّ 

ينهي هذه األزمة من أجل أن غامر هذه الساحة ـ يف كال املدرستني  عىل آراء الفالسفة

 ة الفالسفة هذه.الرّس يف حري عن الرئيس و  هاويكشف عن سبب

مل يروا مها، و تها وتقدّ ة وقالوا بأولويّ أصالة العقل واملفاهيم العقليّ إىل  ونذهب العقليّ 

ة بيّ ية التجرتباع املدرسأ ر ة شأناً مستقالً يف عملية املعرفة. ويف املقابل قرّ للمعرفة الحسيّ 

للمعرفة  ةً رعيّ ف ة ثرةً والعقليّ  ةة، واعتربوا املفاهيم الكليّ ة بالغة للمعرفة الحسيّ ة وأولويّ أهميّ 

لسفات درجة أن فإىل  ،ةين يف حّل عقدة املعرفة البورشيّ رة. وبقي هذان الفريقان حائالحسيّ 

نظرية الرؤية »أو  ،عند ليبنتس« التناسق املسبق»نتائج عجيبة من قبيل إىل  العقليني أفضت

فيد نزعة الشك يف أعامل ديإىل  بيةي، كام أفضت الفلسفة التجرمالربانشعند « يف الله

 .هيوم

 :أنْ  من أجل معالجة هذه األزمة اعتقد كانط
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ال شك يف أن املعرفة كلها تبدأ من التجربة ]الحسية[...، ولكن مع أن كل معرفتنا 

 .1من التجربة، فهذا ال يعني أن املعرفة كلها تنتج عن التجربة...تبدأ 

الكانطي عىل اإلجامل هو أننا يف املعرفة، فضالً عن املعطيات التي  كان الحّل 

، فإننا نستخدم من أذهاننا أيضاً نكتسبها من العامل الخارجي عن طريق التجربة الحسية

حصيلة  رشطاً الزماً للمعرفة، وما املعرفة إاّل  ، وتعدّ الذهنمن بنية  اً وريّ رض  جزءً  متثلعنارص 

الذهن،  املضافة إليها من قبل ةليّ ارص القبْ نتركيب املواد املكتسبة من العامل الخارجي والع

 مبثابة مادة املعرفة والثانية مبنزلة صورة املعرفة. واألوىل

 الزمان إنّ  :والفاهمة، وقال زي الحسِّ للذهن يف حيِّ  ةليّ عن العنارص القبْ  بحث كانط

ا أمّ  ،ذان يعرضان من قبل ذهننا يف مضامر الحّس لّ واملكان هام عنرصا املعرفة القبليان ال

كانط باملقوالتيها مة والتي يسمّ العنارص القبلية للفاه
2
ثني عورش مفهوماً محضاً افهي  

جوهر، ، والالتحديد )الحّد(، واإليجاب، والسلب، و الشمولتتمثل يف: الوحدة، والكرثة، و 

. وتعمل هذه )الرضورة( ، واإلمكان، والوجود، والوجوبالتبادل )التفاعل(والعلة، و 

 صناعة األحكام والتصديقات يف أذهاننا.عىل املقوالت عىل الربط بني املحسوسات و 

ما  ها وتأثريها يفميثل لون   نظارة   جالعامل من وراء زجا ىننا نر أ يعتقد  وهكذا، كان كانط

ألذهاننا. وكام الحظنا فإن أساس هذه العنارص القبلية هام  ةة القبليّ املعرفيّ  نراه العنارصَ 

واملكان، وعنرص الزمان من بني هذين عىل الخصوص، يجري ويرسي كالروح يف  الزمان

 ة وعلم املعرفة عند كانط. يستنتج كانط من هذهة واملعرفة النظريّ جسد الفلسفة النظريّ كل 

ستخدام بعامل الواقع إاّل با معتربة   نا ال نستطيع اكتساب معرفة  نّ أ الركيزة املهمة أو  ىاملبن

ان يف املعرفة. وإذا ك ىذين هام مبنزلة اللحمة والسدلّ عنرصي الزمان واملكان القبليني ال

يه لوصول إلل ة موضوع بحسب تعريفه فوق الزمان واملكان، فلن يكون أمامنا طريق  ث

فها علامً بوص« ما بعد الطبيعة»ر واكتساب معرفة معتربة حوله. ومن هنا يعتقد كانط بتعذّ 

ن قبيل م بخصوص حقائق   ةة واملفهوميّ عي العلم النظري عن طريق االستدالالت العقليّ يدّ 

                                                        

 .1، ب نقد العقل املحض، . كانط1

2. categories 



  365  كانط عىل الفكر الديني بالعامل الغريب تأثريات 

 تصطاد ال طبقاً لفلسفته أشبه بشبكة صيد أسامك  الذهن ف«. الحرية»و  ،«النفس»و  ،«الله»

ال يكون و أ  أخرى ال تصطاد ما ال يتعلق بعامل الطبيعة مكانياً، وبعبارة  أو  ما ال يكون زمانياً 

 (.اتة )الرياضيبياناً لخواص وصفات األشياء الطبيعيّ 

يه وهو الجزء الذي يسمّ « نقد العقل املحض»من كتاب  مهمٍّ  يف جزء   يحاول كانط

ظهر ت وتعارضات   والكشف عن مغالطات   إثبات امتناع ما بعد الطبيعة «الجدل املتعايل»

ملفاهيم العقل  ـ يف غري محلهـ االستخدام يف هذا املجال نتيجة االستخدام الخاطئ 

استخدامها إاّل يف األمور الزمانية واملكانية. ومن ذلك يعتقد أن الذهن  التي ال يصحّ  النظري

تعارضات يعاين من يف مضامر املفاهيم امليتافيزيقة
1
ص منها، فهي قضايا ال ميكن التخلّ  

أحدهام  الطرفان املتقابالن ينقض ىفيبق ،منها طرف   الطرفني، وال ميكن استبعاد أيّ  جدلية

 يتعلق انذلّ اآلخر دامئاً. ومن جملة هذه القضايا الزوجان الجدليا الطرفني اآلتيان، وال

 وإثباتها، ويختص الثاين بنفي واجب الوجود وإثباته: أحدهام بنفي الحرية

ا هو ، وكل ما يوجد إّنّ / ال توجد هناك حريةـ ثة يف العامل علل بحسب الحرية 1

 طبيعة.

 ر  أم ـ ثة يف سلسلة علل العامل واجب وجود/ ال يوجد يف سلسلة علل العامل أيّ  2

 واجب، وكل ما فيها ممكن.

هو االعتقاد بالنومن  مخرج  إىل  من أجل التخلص من هذه التناقضات يشري كانط

نا نعرف األشياء بالنحو الذي نّ أ )الظاهر(. ويؤكد  ذاتوالفينومن أي بالذات وما يظهر من ال

اد نا مضطرون لالعتقلكنّ ، تظهر به لنا ال كام هي يف نفس األمر. عامل معرفتنا عامل ظواهر  

بأمر آخر اسمه النومن
2
نفس األمري للظواهر. الجانب العن  التي تنمّ  الذات املعقولةأو  

ال تكشف النقاب عن وجهها، ولكن ينبغي  أوىل عرف أبداً وهو أشبه بهيوىلالنومن ال ي  

ة بني يّ ة والله مبعونة هذه الثنائااللتزام بها. يفتح كانط عقدة هذا التعارض املتعلق بالحريّ 

 النومن والفينومن، ويقول:

                                                        

1. Antinomies 

2. Neumenon 
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ي )الدترمينية الت ا يف مملكة الظاهر فنحن مضطرون للقول بالجرب العيّلّ طاملا كنّ 

الذي هو خارج  ( وبأن كل املوجودات ممكنة، ولكن مع افتاض النومنتسود الطبيعة

ة العلية االختياري ينطاق مفاهيمنا املعرفية، ميكننا أن نعتقد بنوع آخر من العلية ه

 .1( وبنوع آخر من الوجود يف مقابل املوجودات املمكنة، وهو واجب الوجود)الحرية

)ما بعد  ر امليتافيزيقاعن تعذّ « نقد العقل املحض»يعلن يف  أن كانطوهكذا مع 

 مساحة العقلد األرضية لقبولها واإلميان بها يف مساحة أخرى هي ه ميهِّ (، إاّل أنّ الطبيعة

ي املعرفة جانباً ألفسح رأيت  من الالزم أن أنحّ »واألخالق. ومقولته املعروفة  العميل

 .ىتتعلق بهذا املعن 2«املجال لإلميان

 األخالق والعقل العميل

إمكان إثبات املعاين والحقائق  عدم« نقد العقل املحض»يف كتابه  بعد أن يقرر كانط

 ، وما يقصده من العقل«العقل العميل»ة، يعرّج عىل مضامر آخر للعقل هو يامليتافيزيق

 ة وما ينبغي وما الالعميل هو عقل اإلنسان من حيث اشتغاله باألفعال واألحكام األخالقيّ 

و « العميل نقد العقل»خالقية يف كتابيه ينبغي يف سلوك اإلنسان. أورد كانط فلسفته األ 

حث كام هو . يف هذين الكتابني يب)تأسيس ميتافيزيقا األخالق( «ألخالقا اأسس ميتافيزيق»

وفوق  بيةي تجرعن عنارص قبلية هي بحكم كونها قبلية، غري« نقد العقل املحض»شأنه يف 

قبلية  التوفر عىل عنارصإىل  ىكانط يسع ة وكلية. والواقع أنّ التجربة، ولذلك فهي رضوريّ 

ادئ ال مبأو  مبدأإىل  ل يف املعرفة األخالقيةه يروم التوصّ نّ أ يف عامل األخالق أيضاً، أي 

، ومقتضيات العامل الخارجية بيّ يات واألوضاع واألحوال التجرتتأثر أبداً بالخصوصيّ 

 للسلوك األخالقي املعترب. عنها كأساس   مستقلٍّ  وتعمل بنحو  

                                                        

م، ص  1988هـ ش،  1367، ترجمه للفارسية غالم عيل حداد عادل، مركز نورش دانشگاهي، «التمهيدات»، كانط. إميانويل 1
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 األخالقيّ  هي ذلك املبدأ والعنرص القبيلّ  من وجهة نظر كانط «الحسنة اإلرادة»

شري له يف ي ة والخارجية، والذيبيّ يم عىل كل األوضاع واألحوال واملقتضيات التجراملتقدّ 

 عىل النحو التايل:« ألخالقا اأسس ميتافيزيق»من كتابه  أول عبارة  

و أ دون قيد   ه خريٌ بأنّ يف خارج العامل، تسمية يشء  أو  من املستحيل يف العامل»

 .1«ة واإلرادة الحسنة، باستثناء النيّ رشط  

املوجب للرضورة  الرضوريّ  يلّ ذلك العنرص القبْ  «الحسنة اإلرادة» ىواضح أنه ير 

ام ابتعد عن العامل الخارجي والعالقات املادية التي تسوده بحثاً عن ينبوع األخالقية، وكلّ 

، ويبدأ ةته الخفيّ يف بحر وجود اإلنسان وأعامق طويّ  األخالق الزالل، اقرتب من أعمق نقطة  

ما هي اإلرادة  سئل كانطإذا  خرياً محضاً ومطلقاً.« سنةاإلرادة الح»ويسّمي « اإلرادة»من 

 ، وال تنبع من تصورغرض  أو  اية  غ ال ترتبط بأيّ  اإلرادة الحسنة إرادة   إن   :الحسنة؟ لقال

رين، وال عىل اآلخأو  ترتتب عىل العمل األخالقي وتعود فائدتها عىل الفاعل نفسه نتيجة  

ى اإلرادة الحسنة نفسها. وألجل تحديد اإلرادة الحسنة يطرق كانط سو  ة  تكون لها أية علّ 

تعمل فقط ألداء الواجب. فالعمل الذي  اإلرادة الحسنة إرادة   إنّ  :، ويقول«الواجب»باب 

 يتمتع بالقيمة األخالقية هو ذات الذي ينجز فقط بهدف أداء الواجب.

ه يف ثّ مبا يب عن شوائب املصالح واملنافع واألرباح، وغري منوط   ه  مثل هذا العمل منّز 

اً كان أداء الواجب مصحوبما  ىه متأنّ  ع، مغري طيبة   مشاعر  أو  بةطيّ  نفس الفاعل من مشاعر  

 ة أكرب.كانت قيمته األخالقيّ  بة  محب   مبشاعر طيبة  

يع الفرد أن يكون يستط ىواآلن من املناسب أن نسأل ما هي ميزة أداء الواجب، ومت

وقد قام به ملجرد أداء  ،الحسنة من اإلرادة نابع   أخالقيٌّ  أن عمله هذا عمل  إىل  مطمئناً 

 لقاعدته بينه وبني نفسه يف سلوكه األخالقي والتي متثّ  فرد   لكلِّ  إنّ  :الواجب؟ يقول كانط

إرادته ألداء ذلك العمل. العمل الذي يكون ألداء الواجب هو العمل الذي ميكن للقاعدة 
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، أي تكون بحيث لو عمل الجميع وفقاً لها لبقي ذلك كيلٍّ  قانون  إىل  التي تسوده أن تتحول

 العمل محافظاً عىل معناه األخالقي.

مة واعتبار  قينيواعتباراً يوازي والذي يعتقد أن له قيمةً  األخالقي للقانون الكيلّ يضاحاً إ 

 بحاجة   كان ثة شخصإذا  :مثاالً ويقول كانط ، يرضبة التي تسود الطبيعةالقوانني الكليّ 

ته أن يعطي وعداً بإعادة القرض وتسديده، آخر ويف نيّ  مال  وأراد االقرتاض من شخص  إىل 

يعيد املال عىل الرغم من الوعد الذي يعطيه )قاعدة( فال ميكن ه ينوي منذ البداية أن ال لكنّ 

 ،باعثاً عىل أداء واجب  أو  حسنة   أخالقياً، وال ميكن اعتباره نابعاً من إرادة   لعلمه هذا أن يعدّ 

 خذ اآلخرون أيضاً قراراتهم عىللو اتّ ف، كيلٍّ  قانون  إىل  ألن هذه القاعدة ال ميكنها أن تتحول

ق حوم   وعهده وعقده، والرتفع أحد   بوعدِ  دة وعملوا وفقاً لها فلن يثق أحد  أساس هذه القاع

ثل هذا م ود الناس. والواقع أنعأساساً تقليد االقرتاض وإعطاء الدين انطالقاً من الثقة بو 

 املطالبة. هالعمل يتناقض مع مثل هذ

ار قاعدًة عمل من أجل أداء الواجب، وعندما يختيعندما تكون لإلنسان إرادة حسنة و

والحسم  ةمن حيث الكليّ  ه يخضع ألمر  ودستور يسميه كانطأن تكون قانوناً كلياً، فإنّ كن مي

أو  ان  بأية أدر  ث  وغري ملوّ  رشط   بأيّ  وغري مورشوط   وقطعيٌّ  ز  جّ نوهو م« أمراً تنجيزياً »والقطع 

 :يلابالنحو التمر التنجيزي والعمل األخالقي ة األ ح كانط كليّ . أحياناً يوضّ شوائب  

يف شخوص أو  ة دامئاً، سواء يف شخصكمعملوا بحيث تعتربون اإلنسانيّ ا

 .1اآلخرين، غايًة وليست وسيلةً 

 ، وخلود النفس، واهللاحلرية

ة ريّ وح االختيار كيف يثبت كانط ىمات املوجزة، لرن دّ لقد حان األوان لنتجاوز هذه املق

 قالً اا بصفته إنساناً عمنّ  واحد   كل   عن طريق األخالق. يقول كانط ال شك يف أن   اإلرادة

األمر األخالقي النابع من اإلرادة الحسنة والباعث عىل أداء  يسمع يف قرارة نفسه صوتَ 

 ً كان إذا  أخالقية رصيحة قاطعة.« ال يجب»و « يجب»الواجب، وثة يف وجودنا جميعا
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ً « يجب»وجود هذه الـ  أكيداً فيجب أن يكون الورشط الالزم إلمكان هذا األمر قطعيا

قعياً هذا الورشط الالزم وا)الدستور( الذي نشعر بندائه يف داخلنا بال واسطة، يجب أن يكون 

ذا مل تكن الحرية ملا أمكن للموجود العاقل ، وإ «الحرية»هو اآلخر. وهذا الورشط الالزم هو 

نقد العقل »غري املختار العمل انطالقاً من العقل. وسبق لكانط أن مّهد األرضية يف 

جانب إىل  «الحرية» ، لطرحالذات املعقولةأو  عن طريق طرح مفهوم النومن« املحض

والالزم لعامل الظواهر، واآلن يف مجال األخالق يؤمن  السائد عىل الطبيعة الجرب العيّلّ 

من حيث التشخيص  بنفس تلك الحرية التي اعتربها خارج متناول العقل النظري

 قية.األخال « يجب» ـاملفهومي، ويعتربها رشطاً الزماً لل

يشمل و« الخري األعىل»آخر يسميه  يف فلسفته األخالقية عن مفهوم   ويتحدث كانط

عنرصي الفضيلة والسعادة. الفضيلة هي نفسها العمل طبقاً لإلرادة الحسنة، والسعادة هي 

أن تكون  ميكن للسعادة(. ال عىل الفضيلةالنتيجة التي ترتتب طبعاً عىل مثل هذا العمل )

ها ميكن أن تكون معلولة الغاية من الفعل األخالقي، ويجب أن ال تكون، ولكنّ أو  الغرض

 نتيجة   هذه السعادة التي هي تها. هنا يسأل كانط: هل تتاحللفضيلة أي أن تكون الفضيلة علّ 

إذا  :قولي للفضيلة للجميع دامئاً، وهل جميع أصحاب الفضيلة األخالقية سعداء؟ رضورية  

اعتربنا حياة اإلنسان محدودًة بحياته يف العامل املادي لكان الجواب سلبياً، وملا كانت 

ن محرومني م أصحاب فضيلة   أشخاص   ىهناك عالقة بني الفضيلة والسعادة، وقد يبق

فإن الزمة هذا األمر استمرار  رضوريٌّ  ترتب السعادة عىل الفضيلة أمر   ادة، ولكن ألن  عالس

الذي  النفس يف العامل اآلخر، وهذا هو معنى خلود وذي إرادة   عاقل   ة اإلنسان كموجود  حيا

ة د أّمن إمكانيّ فق ، ولكن عىل افرتاض وجود النومنقال كانط بامتناع إثباته يف العقل النظري

 .العقل العميلوجوده مسبقاً يف 

ولكن من الذي يجب أن يؤمِّن ويضمن السعادة للشخص صاحب الفضيلة؟ يقول 

 :كانط
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 يجب أن نفتض وجود علة للطبيعة كلها تكون متاميزة منفصلة عن الطبيعة

يق بني السعادة وتحتوي عىل أساس هذه العالقة، أي االنسجام والتوافق الدق

 .1والفضيلة

 ها هي الله.ة للطبيعة كلّ وهذه العلّ 

تتمثل يف منح السعادة لألشخاص أصحاب ـ يف األخالق ـ الحاجة األخرى لله 

الفضيلة مبا يتناسب ونصيبهم ودرجتهم وباملقدار الذي يورشكون به القانون األخالقي يف 

من خالل االطالع عىل إرادات األفراد  إرادتهم. يجب أن يكون الله عليامً قديراً ليستطيع

 لفضائلهم. مناسبة   تأمني سعادات  

م ، وباالعتامد عىل مفاهيبراهني العقل النظريإىل  يريد من دون اللجوء كانط الحظ أن  ي  

لقانون األخالقي والفضيلة الحسنة والواجب وا  من قبيل اإلرادةيلاألخالق والعقل العم

يريد، خالفاً  هيف خصوص اإلنسان والله. والحقيقة أنّ  والسعادة، إثبات مقاصد امليتافيزيقا

باملعنى  أي اإللهيات ةة الفلسفيّ ، حيث يعتربون األمور العامّ للنهج املألوف عند الفالسفة

إللهيات باملعنى األخص وإثبات الله وصفاته وباقي الحقائق امليتافيزيقية لاألعم مدخالً 

ة الفلسفية، يريد إزاحة ذلك املدخل واملقدمة واالستفادة من الحكم مبساعدة األدلّ 

نفسه،  يف إنسان   الذي يجده ويشعر به كّل   والقبيِلّ األخالقي الرصيح والقطعي والكيّل 

 إلثبات هذه الحقائق.

 ترصةًمخ طةً صورًة مبس   مجمل   وبيان   مضغوط   عىل كل حال، طاملا قد استعرضنا بشكل  

عن  ناهما قل ل خالصةَ ، فمن املناسب اآلن أن نسجِّ ة عند كانطة واألخالقيّ للفلسفة النظريّ 

ة الفارسيّ  إىل رجمالذي ت   التجربة الفلسفية وحدةيف كتابه املعروف  لسان آتني جيلسون

 «:نقد الفكر الفلسفي يف الغرب»عنوان  تحت

ات من التعريف نفسه مضطراً للخضوع لجملة   ىالعقل ير  يعني أنَّ  م  العقل العميلتقدّ 

 ها كأساس  تل صحّ يتقبّ ع إثباتها، ألن الحياة األخالقية تستوجب أن حتى لو مل يستط

ز. نجتأن هناك بعض األعامل يجب  للموضوع. أساس األخالق هو الشعور بأنّ  وأصل  
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 ااملشاهدة والتوصيف، لكنه ةز بعض األعامل حقيقة ممكننجحقيقة أننا يجب أن ن

 «.الواجب»هو ه الحقيقة اإلثبات بالربهان العقيل. االسم املناسب لهذ ةغري ممكن

 الرضورة العملية التي يشخصها موجود عاقل وال تكون متطابقة نطلق التكليف عىل

مع القانون األخالقي وحسب، بل وال ينجز إاّل احتاماً للقانون األخالقي وبصورة 

 .أمل  أو  ة  ة لذّ ة عن أيّ مستقلّ 

ف نفسه قادراً عىل أدائه. رمبا كان الواجب املكلّ  ىالالزم األول الواجب هو أن ير 

امليل  ، بيد أنَّ مستحيالً من وجهة نظر علم النفس شخصي  ي حافز  املحض من دون أ 

يجب أن يكون عىل األقل جزءاً من  ـمن حيث هو قانون  ـإلطاعة القانون األخالقي 

« جبي»كانت لفظة إذا  عليها إاّل  ممكنة ومقدورٌ « يجب»تركيبة مطاليبنا األخالقية. كل 

 معنّي لقانون د أن يكون الشخص قادراً عىل العمل طبقاً بالكامل. ومجّر عدمية املعنى 

 ...اقل  ع موجود   صفة إلرادة أيّ  الحرية حراً مختاراً. وعليه يجب االعتاف بأنّ  عتربي  فس

 ة لجعل إمكان نظام  ...من أجل إنجاز الفعل احتاماً للواجب فقط، فاإلرادة مضطّر 

مل يكن هذا النظام ممكن التحقيق يف هذه الحياة، إذا  أصالً للموضوع. كامل   أخالقيي 

ذه . عىل كل حال، هأخرى، ولهذا فالنفس غري فانية   ه ممكن التحقيق يف حياة  أنّ  بدّ  فال

الحياة األخالقية الكاملة... تنطوي عىل السعادة، ولكن ال مبعنى أن الفعل األخالقي 

ة من اوتحقيقها، وأن تكون السعادة هي الغاية املتوخَّ السعادة إىل  الوصولبهدف ينجز 

مل يكن الله فكيف ميكن إذا  الفعل، بل الفعل األخالقي هو ينبوع السعادة. كذلك

لقبول  مضطر   لقانون األخالقي أن يكون علًة للسعادة األزلية؟ إذن، العقل العميلل

 غري قادر يف هذا الباب حتى لو كان العقل النظريوجود الله باعتباره أصل املوضوع، 

 .1عىل معرفة أي يشء...

ا ال ناألخالقية، كام أن   غايتنا يف هذه الدراسة ليست رشح فلسفة كانط نؤكد هنا أن  و 

الله، إىل  لليص ها نروم فقط التأشري عىل املسار الذي سلكه كانط يف فكر ها، إّن  نقد نقصد
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نستطيع ة لص مكانة الدين يف منظومته الفكريّ ره عن الدين، وأن نشخّ عرض تصوّ إىل  يو ونر 

 تبيان نوع التأثري الناجم عن هذا التصور.

 معنى الدين من وجهة نظر كانط

اة بعد يوبخلود النفس والح ،ة اإلنسانوبحريّ  ،بالله يف ضوء ما ذكرناه حول عقيدة كانط

اختالفاً  ، بيد أن الدين عنده يختلفاً متدين اً ن كانط يعترب نفسه مسيحيأ املوت، يجب القول 

نظر لها من زاوية خاصة. الدين هو نفسه األخالق ي   نّ أ القول  ىجوهرياً عن األخالق. يتسنّ 

 يف األخالق.« نظامة الريّ آخ»، ويعارض «نظامة الذاتيّ »األخالق  رّص كانط عىل مفهوم أنّ ي  

وغري  غري نفسه الفرد أمراً من مصدر   ىقأن ال يتلّ  يوالزمتها هنظام ة المعنى األخالق الذاتيّ 

الدين » من كتابه ة. وعىل هذا األساس يقول كانط يف العبارة األوىلإرادته املعقولة الداخليّ 

 «:يف حدود العقل وحده

 ، وهو بسببمختارٌ  حر   ه فاعٌل األخالق تبتني عىل تصور اإلنسان بأنّ نّ إحيث »

اجبه ف عىل و ّر تعقوانني مطلقة، لذلك من أجل أن يلزم نفسه بحكم العقل بيته هذه ي  حرّ 

 يعمل بواجبه ال يحتاج أبداً أليّ ليك آخر فوقه. وكذلك  ال يحتاج أبداً لتصور وجود  

ىل إ ذاتها ال تحتاج أبداً  نفسه... لذلك فاألخالق بحدّ  ما عدا القانون ]األخالقي[ حافز  

 .1«الدين، والعقل املحض يكفيها

 ىيعترب الدين واإلميان ثرة األخالق وليسا جذوراً لألخالق، وير  كانط الحظ فإن  كام ي  

ال يصدر أوامره من الخارج،  ن هو النزعة األخالقية. إله األخالق الكانطيةالتديّ  جوهر أنّ 

 األديان لله. رر كانط عن الله يختلف من هذه الناحية اختالفاً كلياً عن تصوّ وتصوّ 

ة للههذه الصورة الخارجيّ  أنّ  يعتقد كانط
2
 رسيةناتجة عن القياس عىل النفس وت 

ع يجب إطاعته تتناقض م ه حاكم  وأنّ  ار  وقه   الله قويٌّ  ة عىل الله. فكرة أنّ الصفات البورشيّ 

 نين الكانطي. ولهذا ال دور يذكر للوحي والدين الوحياين يف التديّ والدّ  ةاألخالق الكانطيّ 

                                                        

1. Kant Imanuel Religion Within The Limits of Pure Reason Alone, Translated by Greene and Harper 

Torchbooks Newyork, 1960. P. 3. 

2  . Externalism. 
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ين الطبيعيكانطي. يهتم كانط للدّ ال
1
ة للعقل الطبيعيّ  ىدرك بالقو الدين الذي ي  مبعنى  

 ق بالوحي املاورايئ.صدّ ل ويين الذي ينّز البورشي أكرث من الدّ 

هيم من قبيل  مفاه يفرّس ة. إنّ ة ينسجم مع مرتكزاته الفكريّ تفسرياً للمسيحيّ  م كانطيقدّ 

و  ،«تضحية املسيح»و  ،«املسيح د الله يف عيىستجسّ »و  ،«املعصية األوىل»

لمعجزة يف ن لاتتفق مع إدراك العقل الطبيعي البورشي. وال مك أخالقية   بطريقة   ،«امللكوت»

ال حاجة  ،هي عملية تتعارض مع العقل الطبيعي. من وجهة نظرهفتصور كانط للدين 

للمعجزة من أجل اإلميان بالله مع وجود القانون األخالقي يف القلب. كام ال أهمية 

ه هو نفسهة نظره. لذلك فقد كان للشعائر واملناسك الدينية والعبادات واألدعية من وج

صديقه ياخامنحسب تعبري 
2
مع أنه متدين تديناً عميقاً إاّل أنه كان » :الذي كتب سرية حياته 

ومل يذهب يف أواخر عمره للعبادة يف الكنيسة  .طقوس دينية ظاهريةأو  مراسم ةيبتعد عن أيّ 

«أبداً 
3

 ىاألديان، وكان يعترب الدين أمراً واحداً ذاتياً، وير . ومل يكن كانط من القائلني بتعدد 

  دينية  غري عن مقتضيات   ناجم   عرضٌّ  ع املراسم والشعائر الدينية أمر  أن تعدد األديان وتنوّ 

 للدين بالرضورة. وليست معاديةً 

 إشارة للدين والتدين. األوىل نقطتان جديرتان باإلشارة يف توصيف كانطأو  هناك نقطة

 جملته املعروفة:إىل 

 .4من الرضوري إزاحة املعرفة ألفسح املجال لإلميان وجدت  

ن ع قصده من هذه العبارة أنه بتقييد املعرفة بعامل الظواهر وتقصري يد العقل النظري

 والحرية، ينفتح الطريق لإلميان ،وخلود النفس ،نيل األهداف العليا من التدين وهي الله

 وشهادة الضمري األخالقي. تصديق العقل العميلعىل أساس بهذه الحقائق 

                                                        

1. Natural Religion 

2. R. B. Iachmann 
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بإثبات و  ما بعد الطبيعةإىل  يعتقد أنه بإثبات امتناع الدخول كانط النقطة األخرى هي أنّ 

م قد قدّ  ،ا مبفاتيح مفاهيم العقل النظريهالذين يرومون فتح مأما الق باب امليتافيزيقاانغ

هوت باملعنى األخص ولعلم الكالمخدمة لالّ 
1

عن تطاول امللحدين  ، ألنه أبعد علم الكالم

بأسلحة وأدوات العقل النظري. يقول هو نفسه يف هذا حوا أنفسهم واملعارضني الذين سلّ 

 الخصوص:

، كالم[ لعلم الولكن ينبغي عدم التقليل أبداً من أهمية خدمتها ]أي الفلسفة النقدية

اعتاضات مثل  ذلك أنها تحرر الكالم من أحكام الجزميني، وبذلك تصونه حيال كّل 

 .2ء املعارضنيهؤال 

 تأثري الفكر الديني الكانطي

اة من هذه الدراسة أال وهي تأثري حان األوان للخوض يف الغاية الرئيسية املتوخّ  ،واآلن

يف الفكر الديني يف العامل الغريب، وأن ندرس ردود األفعال التي أثارها الفكر الديني  كانط

ضمن  «موسوعة الدين». يوضح جان. أي. اسميث يف متسلسلة   الكانطي عىل شكل الئحة  

، أن هناك ثالثة أنواع من ردود األفعال املستقلة واملتاميزة ظهرت «الفلسفة والدين»دراسة 

 .3بعد كانط بني املفكرين يف مجال الدين والفلسفة

 األفضل أن نقول التبعات، نشري أوالً أو  من بني هذه األنواع الثالثة من ردود األفعال

يف رفضه  لردود األفعال اإللحادية. صدرت ردود األفعال هذه عن مفكرين وافقوا كانط

 قاهم مل يوافقوه يف إثباته ألهداف امليتافيزي، لكنّ «نقد العقل املحض»للميتافيزيقا يف 

 كلوا»، وكام يقال: أصغوا لـ «نقد العقل العميل»وأغراضها، أي الله وخلود النفس يف 

ل هؤالء عجز العقل عن إثبات وجود الله كام زعم تقبّ «. وال ترسفوا»ونسوا  ،«وارشبوا

 وبنهاورآرتور شه كافية ووافية. كان كانط، لكنهم مل يجدوا شهادة القلب لصالح اإلميان بالل

                                                        

1. Theology 

 .241، ص التمهيدات. 2
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، من بعد كانط الذين ساروا عىل نهج الفلسفة الكانطية م( من الفالسفة 1860ـ  1788)

 يقال. كام« بال دين»بها كانط، وكان  ىه مل يكن يؤمن باملعتقدات الدينية التي نادرغم أنّ 

 ما بكانط هو تيار الفلسفة حدّ إىل  عىل أن التيار اإللحادي األسايس والقوي الذي تأثر

يف  «ةالوضعية املنطقي»يف القرن التاسع عورش ومن ثم أنصار  الوضعيونالوضعية. رفض 

صحيحة تافيزيقا، وحرصوا املعرفة اليمعتربة يف امل« عبارة»ة القرن العورشين وجود أية قضيّ 

ملعرفة اأو  ة أي باملجال الذي أطلق عليه كانط اسم معرفة الظواهربيّ يرفة األمور التجرعمب

ا ذإ  الظاهرياتية، وأكدوا عىل أن القابلية لالختبار التجريب هي املعيار الوحيد ملعرفة ما

 ،عنىم أن القضايا الدينية تفتقر أليّ إىل  . وذهبواىغري ذات معنأو  كانت القضايا ذات معنى

عن  لليقني، بل ناجمة   ومنتجةً  واألحكام األخالقية ال تنبثق من العقل ليك تكون مفيدةً 

 ة.من الناحية املعرفيّ  اعتبار   العواطف واملشاعر، ولذا فهي تفتقد أليّ 

ودفيغ لعام للفيلسوف النمساوي  انية فينبغي أن ننسبها بشكل  أما ردود الفعل الث

م( ويجب اعتبارها يف الحقيقة مورشوعاً تهذيبياً تشذيبياً مقابل 1951 ـ 1889) فيتغنشتاين

من التفكيك والفرز يف استخدام اللغة يف  ف الوضعيني. قال فيتغنشتاين بنوع  تطّر 

« يةاأللعاب اللغو»لخ، وطرح نظرية إفة العلمية والجاملية والدينية و... املجاالت املختل

ار ه النقود ملعيعىل هذا الفرز والتمييز وجّ  معترباً لغة الدين لغة مشخصة مميزة. وبناءً 

 عىل كّل  حد  وا قوه بشكل  ، والذي طبّ ىر القضايا عىل املعنالوضعيني املنطقيني يف توفّ 

كاف.  وغري غري معترب   ه معيار  أنواع القضايا برصف النظر عن مجال استخدامها، وأوضح أنّ 

ي يلبّ  حيال الوضعيني املنطقيني واملاديني بالنحو الذي فيتغنشتاينوبالطبع مل يكن موقف 

من أجل فهم خطاب الدين يجب أن تنظروا ما »عات املؤمنني بالله. إرصاره عىل أنكم توقّ 

«ا الخطاب يف حياة الناسهو دور هذ
1
مل يكن من وجهة نظر املتدينني وافياً بالغرض ألنه  

من أشكال اليقني بوجود املفاهيم الدينية وجوداً واقعياً. والتشويش  شكل   يفتقر أليّ 
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انعكاساً لعدم جدارة معياره الذي اختاره  عدُّ ي  « الله»واالضطراب املشهود يف كتاباته حول 

 .1ات امليتافيزيقيةللحكم حول املوضوع

كان عىل املفكرين واملتكلمني الذين وافقوه يف  عىل أن التأثري األهم الذي تركه كانط

الحقائق الدينية واملفاهيم املعنوية، وماثلوه يف رأيه بخصوص عجز املفاهيم باعتقاده 

 ملعالجة اّل ال يصلح إ  النظريالعقلية والفلسفية عن نيل املقاصد الدينية، وارتأوا أن العقل 

 البحوث الرياضية والطبيعية.

بعض هؤالء املفكرين وآرائهم مستفيدين خصوصاً من تقرير إىل  وفيام ييل نشري

 «.الفلسفة والدين»اسميث يف دراسته 

خالقي للمسيحية أ  م( الذي حاول تقديم تفسري1889ـ  1822) آلربت ريتشلنذكر أوالً 

أكد عىل املعنى األخالقي الذايت للمفاهيم الدينية ليحرر الالهوت من االعتامد عىل »و 

«امليتافيزيقا
2

ية للحقائق الدينية وليس مدلولها ل. وما كان مهامً بالنسبة له هو األهمية العم

إنقاذ  ،عىل األخالق م  قائ م كالم  من خالل تأسيس علريتشل الوجودي وامليتافيزيقي. أراد 

 عندما وّجه نقوده للميتافيزيقا. بها كانط َب اإللهيات )الالهوت( من الخسائر التي تسبّ 

 عدُّ م( الذي ي  1855ـ  1813) سورين كريكغاردواملفكر اآلخر ضمن هذا السياق هو 

هو  كانط» درجة إعالنه أنإىل  شغوفاً بكانط، وقد كان رائد الفلسفة الوجودية بحّق 

أن الطابع األخالقي يف  ىريتشل الذي ير إىل  . إنه باملقارنة3«ل عنديالفيلسوف املفضّ 

أن جوهر هذه التعاليم هو العقالنيتها. من  ىهذه التعاليم، كان ير  التعاليم الدينية هو جوهر

طحات الشإىل  ام كانت أقربأكرث وكلّ  الدينية غري عقالنية الرسالةام كانت وجهة نظره، كلّ 

« اإلميان»ام كانت أكرث تطابقاً مع معيار الحقائق الدينية. إنه يعترب والطامات املطلقة كلّ 

العقلية.  مالحقيقة النهائية والخفية للدين، وهو أمر ال يقبل التوصيف بلغة العقل واملفاهي

الذين حاولوا رسم صورة عقالنية  متاماً من موقف فالسفة مثل هيغل إن موقفه عىل الضدّ 
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ة ومتضادة متغاير  متاماً لكل الحقائق مبا يف ذلك الحقائق الدينية. كان يعتقد أن العقالنية

 قل يف رأي كريكغارد هو العقل النظريالع«. أؤمن به ألنه مستحيل»مع الدينية، ورفع شعار 

والذي رفض كانط أهليته للتدخل يف املجال الديني. جدير بالذكر أن فكرة  ،ليس إاّل 

كغارد سبباً من وجهة نظر كري عدّ استحالة التعاليم الدينية واعتباطيتها والعقالنيتها والتي ت  

عروف وجودي م لت بعد ذلك عىل يد فيلسوفبها، تحوّ  ي هذه التعاليم واإلميانمهامً لتبنّ 

ة لرفض الحقائق الدينيّ  ة  قويّ  ذريعة  إىل  م(1980ـ  1905) آخر هو جان بول سارتر

 ة.وامليتافيزيقيّ 

ثلت يف مت من كانط املساعي األخرى التي تكرست يف الفكر الديني الغريب بتأثري  

يف فهم وتفسري البيانات والتعاليم الدينية. علامء كالم « الفلسفة»محّل « التاريخ»إحالل 

ورودلف م(، 1962ـ  1894) وريتشارد نيبور ،م(1922ـ  1846) ويلهلم هرماننظري 

كالم أحدث  م(، وعامل1967ـ  1887) وفريدريش غوغارتنم(، 1976ـ  1884) بولتامن

التجربة التاريخية ومسار التاريخ، وليس » أنّ إىل  همزمناً منهم هو جان مك كوآري، ذهبوا كلّ 

 . إنّ 1«سريهة لتفج أسس اإلميان املسيحي وتوفر األرضيّ ي وتنضّ الفلسفة، هي التي تنمّ 

بالتعرف العميق عىل  كبري   حدٍّ إىل  إدراك ما قصده هؤالء املتكلمون من التاريخ منوط

 يىسد وتجيل الله يف عتجسّ »و « الفدية اإللهية»من قبيل  يف املسيحية أساسية   مفاهيم  

« لباطنيالتاريخ ا»ز نيبور بني يف معرض إيضاحه ملا يقصده من التاريخ، مييّ «. املسيح

 إن التاريخ الظاهري :شعب، ويقوللذلك ال« التاريخ الظاهري»لشعب من الشعوب وبني 

من منظار مراقب غري مؤمن بالحقائق الدينية املتجلية يف ذلك التاريخ يختلف اختالفاً 

 د فيه الحقائق الدينية يفشاهَ الذي ت  « التاريخ املقدس»أو  أساسياً عن التاريخ الباطني

اعتامد هؤالء املتكلمني . املهم هو اهتامم و 2التاريخ من منظار الفرد املؤمن بتلك الحقائق

ة التاريخيّ  ثهم باألحداثعىل املظاهر الناسوتية للحقائق األلوهية يف الزمان والتاريخ، وتشبّ 
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ىل إ إلدراك الحقائق الدينية بدل االعتصام باألدلة والرباهني العقلية والتي تفيض كوسيلة  

 .1من املتيافيزيقا، والتي تعرضت للنقود واملؤاخذات الكانطية نوع  

يف آراء فالسفة ومفكرين من قبيل  آخر من تأثريات كانط رصد شكل   ىكام يتسن

ً لكانط بني م(. إنه مييّ 1965ـ  1878) مارتني بوبرالفيلسوف اليهودي املعارص  ز تبعا

فتنا لعامل مبعر نوعني من العالقة إحداهام تختص مبعرفتنا لعامل األشياء والثانية تتعلق 

ويطلق عىل النوع الثاين  ،«أنا ـ ذاك»عالقة الـ  ي العالقة األوىلالبورش واألفراد. وهو يسمّ 

. األصل يف هذا «أنا ـ أنت»عالقة الـ  ،ومن نوع آخر متاماً  وهي عالقة إنسانية ،من العالقة

ىل إ واسطة بني طرفني، وتوغلهامالنوع من العالقة هو املواجهة واللقاء املبارش من دون 

ة واملحب أعامق املشاعر الصميمية لبعضهام، وإقامتهام أوارص ووشائج طافحة بالحّب 

والوداد. مثل هذه العالقة ال تحصل إطالقاً عن طريق معرفة األشياء بواسطة املفاهيم 

ة عىل أساس نيالنظرية والعقالنية. يعتقد مارتني بوبر أنه ينبغي معرفة عامل املعارف الدي

، وعالقة اإلنسان بالله عالقة من هذا النوع، ولهذه العالقة لغتها «أنا ـ أنت»عالقة الـ 

 عالقة للميتافيزيقا وهي نقود ترتكز عىل بها عن سهام النقود الكانطية ىالخاصة بها التي تنأ 

 .2، وتحميها من هذه السهام«أنا ـ ذاك»الـ 

 1968ـ  1886) كارل بارثوأخرياً نشري آلراء عامل الكالم الربوتستانتي السويرسي 

بارث ممثالً بارزاً لألرثوذكسيني الجدد، ويقيم جداراً عازالً قوياً ال مسارب فيه بني  عدّ م(. ي  

ي كن للعقل البورش متاماً ال مي« موجوداً آخر»الحقائق األلوهية واألمور األخرى، ويعترب الله 

 إطالقاً معرفته ومعرفة ما يوحي به، فهذه املعرفة وقف عىل عناية الله نفسه وهدايته. تتجىل

لنا الحقائق األلوهية فقط عن طريق انكشاف الله وتجليه لإلنسان وليس عن طريق بحث 

احة سن املعاين واملضامني الدينية ترتبط بالأل  ،. طبقاً لرأي بارث3البورش يف طلب الله

                                                        

ـ ش،  1374، ربيع وصيف 6و  5)فصلية فلسفية أدبية ثقافية(، السنة الثانية، العددان  أرغنونمن االطالع راجع:  . ملزيد1  1995ه

 .220ـ  171، ص «الالهوت التاريخي»م، دراسة ولفهارت باتنربغ 

 .149، ص «العلم والدين»، وكذلك 163، ص الثقافة والدين. 2

 .147ـ  144، ص «العلم والدين. »3
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للوحي  ، وليسز تنقيبات العقل النظريفهي خارجة يف موضوعها عن حيّ  اإللهية املتعالية

الله عىل  من أية عالقة بالعقل النظري البورشي. الوحي ينزل ويأيت، وما مل تفض الحقائق  

فلن يحصل عىل هذا الوحي باملساعي الفكرية التي يبذلها بعقله البورشي األرض.  أحد  

 ،كام يالحظ فإن وجه االشرتاك بني هؤالء املفكرين واملتكلمني هو أنهم جميعاً يعتقدون

عنى إللهيات باملوا عن الولوج يف ساحة امليتافيزيقا العقل عاجز   أنّ  ،من كانط وبتأثري  

األخص، ويقولون بانفصال مساحة الحقائق الدينية متاماً عن املساحة الخاضعة لترصف 

العقل النظري وتدبريه. يعتقد هؤالء أن حرارة وجاذبية اإلميان القلبي والسلوك األخالقي 

 النابع من القلب والروح ومن قدسية ورفعة الوحي اإللهي من الشدة والحدة بحيث ال يرتك

من هؤالء  واسع   طيف   وجودَ  مجاالً لتغلغل العقل بأدواته املفهومية واالستداللية. إنّ 

ـ  1724املتكلمني واملفكرين يف القرنني التاسع عورش والعورشين، أي بعد عرص كانط )

 عىل تأثرهم بهذا الفيلسوف. م( مبارشة شاهد  1804

ية يف الفكر الديني يف بعض البحوث املعرف آخر لتأثري كانط وباملستطاع مالحظة وجه  

واليشء  (بني الظاهر )الفينومنفيها ترسية التفكيك الذي قال به كانط  ىحول الدين، جر 

انط أننا ال فكام أسلفنا يعتقد ك«. فهمنا للدين»و « الدين»عىل التمييز بني  يف نفسه النومن

الواقع بذاته وإىل نفس األمر من األشياء، وما نسميه األشياء هو إىل  نستطيع الوصول

حصيلة مشرتكة لبنية ذهننا وأثر الذوات نفس األمرية عىل ذهننا. هذه الثمرة املشرتكة التي 

الذي ال نعلم ما هو أساساً وال نستطيع أن نعلم ما هو ـ إطالقاً هي و ال تشبه نفس األمر ـ 

أو  ياءتشبيه الدين بنفس أمر األش ىجر « فهمنا للدين»و « الدين»بني  الظواهر. ويف التمييز

يتبع  والذي« فهمنا للدين»النومن، وهو ما ال ميكننا الوصول إليه إطالقاً، وما نسميه ديناً هو 

ن ط بني الدين وفهمنا للدين. القائلون بهذا التمييز يعتربو لمقتضيات ذهننا، ويجب عدم الخ

. النظرية ومتغري غري مقدس   بورشيٌّ  فهمنا للدين أمر   مقدساً ثابتاً، ويؤكدون أنّ  الدين أمراً إلهياً 

القبض والبسط النظري »رحت يف مجتمعنا خالل األعوام األخرية تحت عنوان التي ط  

دراك اإل  ىمن هذه الناحية لتأثري الفكر الكانطي، مع فارق أن كانط ير  خاضعة  « للورشيعة

نفس األمرية إدراكاً واحداً ومتشابهاً، بينام يف نظرية الألفراد البورش للذوات  الظاهريايت
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نية األفراد ورؤاهم الكو  الظاهريايت البورشي للدين معارَف  القبض والبسط يتبع اإلدراك  

لف راد، بل يختفجميع األ  ىلد واحدة   ومعلوماتهم املختلفة، لذلك فهو ليس عىل شاكلة  

ند ع فرد. بينام يف نظرية املعرفةإىل  من فرد  و جيل، بل إىل  ومن جيل   ،رصعإىل  من عرص  

د اإلدراك الظاهريايت بالبنية الذهنية لإلنسان، وأفراد البورش متشابهون متساوون يف كانط يتقيّ 

راد البورش أف من فرد   وليس األمر بحيث يكون لكّل  ثابت   نية الذهنية، لذلك فهو إدراك  بهذه ال

لعلوم ر ا األزمنة وتطوّ  بتغرّي هذا اإلدراك يتغرّي  أن  أو  إدراكه الخاص املختلف لنفس األمر،

ض ة يف إدراكنا الظاهريايت للدين يف نظرية القبوالفلسفة. وهذا الفارق يجعل سمة النسبيّ 

لنقطة األخرى ا من النسبية املشهودة يف نظرية املعرفة عند كانط. بكثري   والبسط أبرز وأشدّ 

التي ينبغي اإلشارة لها يف مقام املقارنة بني هذين األسلوبني يف التفكري هي الفارق بني 

فلسفة  النومن يف«. النومن»أو  «نفس أمر األشياء»أو  «نفس األمر يف األشياء»وبني « الدين»

يقال الفينومن(، ولذهن بالظاهر )صورته يف ا ىذاتاً وتسمّ  وغري معريفٍّ  غري ذهنيٍّ  كانط أمر  

ظاهريايت. إن تشبيه الدين بالطبيعة وفهمنا للدين بعلوم مثل  ن إدراكنا للطبيعة إدراك  أ 

 الدين املطروح عىل شكل آيات   والكيمياء ميثل قياساً مع الفارق، ذلك أنّ  الفيزياء

قطعية الصدور قالها أمئة الدين، هو نفسه من سنخ  وروايات   مقدسة   كتب   ونصوِص 

متام االختالف. الطبيعة هي الصامتة،  املعرفة، وهو من هذه الناحية يختلف عن الطبيعة

ألن الطبيعة تعني العامل املقونن املادي يف خارج أذهننا، وهي ليست من سنخ املعرفة، 

طبيعة والخروج بنتيجة فحواها أن الورشيعة أيضاً صامتة، أما الورشيعة فال ميكن مقارنتها بال

من القضايا املعرفية تسمع عن لسان النبي، وليست أمراً  ألن الورشيعة هي نفسها مجموعة  

 .العلم الظاهريايتكام هي الطبيعة حتى توضع يف مقابل  غري ظاهر  

 معارضو كانط

يف الفكر الديني الحديث يف العامل الغريب كان كام رأينا تأثرياً قوياً واسعاً،  مع أن تأثري كانط

 لسفية  ف تأسيس منظومات  إىل   أنه ينبغي عدم التصور بأن املساعي واملشاريع الراميةإاّل 

وانقرضت يف الغرب  تمع الدين ومع أغراضه ومقاصده قد أفلت متطابقة   وعقالنية  
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هذا الجانب أيضاً من الحياة الفكرية والدينية يف الغرب من إىل  املعارص. وليك نشري

م(، 1978ـ  1884) آتني جيلسوناملناسب أن نذكر هنا أسامء مفكرين ومتكلمني من قبيل 

 م(.1947ـ  1861) وآلفرد نورث وايتهد، وبول تيليخ

املعارصين ومعروف بوفائه للرتاث الفلسفي  من املتكلمني املسيحيني جيلسون

. وله دوره الكبري يف تعزيز ونورش الالهوت النابع من النظام األكويني والكالمي للقديس توما

التوماوي املحدث الفلسفي
1
يف هذا العرص. وقد تنبه تنبهاً دقيقاً للتأثري السلبي املهم  

 وكذلك أوغوست كونت عىل الفكر الديني املعارص، ويقول: كانططروحات ل

 كانطإميانويل  عموماً لسيطرة أفكار إن الوضع الراهن لقضية وجود الله خاضعٌ 

 .2وأوغوست كونت

 ويقول أيضاً:

، بل ما بني كانط وتوما األكويني... كانط وديكارت ليس خيارنا اليوم ما بني كانط

 .3وعراً عصباً  األكويني توماإىل  هو العقبة التي تجعل طريق عودتنا

وكونت وعلامء الكالم الذين نهجوا نهجهام يف تحقيق  أن إخفاق كانط جيلسون ىير 

علم، وهلعهم أمام ال عن ضعف مبانيهم وركائزهم الفلسفية الوفاق بني العقل والدين ناجم  

ز بني ت يتمثل يف التميييف الالهو  يلامن الطريق املسدود الح ويعتقد أن طريق الخالص

للمسائل والبحوث الدينية وبني مكانة املسائل والبحوث العلمية. ويقول  املكانة العقالنية

 أيضاً:

التبيني العلمي املنشود للعامل هو تبيني عقيل جامع ملا هو العامل حقاً. أما ملاذا 

تبار الخاعلمية ألن اإلجابة عنها ليست لها قابلية فهذه ليست مسألة  توجد الطبيعة

كجواب عن  لنا مفهوم الله عىل مّر التاريخ ىالتجريب. وعىل العكس من ذلك تبدّ 

 .4خاص وجود  « ملاذية»هي  مسألة وجودية

                                                        

1. Neo-Thomism 

 .67، ص 6و  5، العددان أرغنون. 2

 .69. م ن، ص 3

 .71. م ن، ص 4
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 :ويعتقد جيلسون

خالصة الفكرة «. هو»بل هي « ذاك»مة ليست ة املطلقة واملستغنية والعالِ ...العلّ 

. إنه التاريخ ة  وهو أيضاً علّ  الطبيعةِ  هو علة   واحدٌ  للموجودات فردٌ  ة األوىلهي أن العلّ 

 .1إله فلسفي ميكنه يف الوقت نفسه أن يكون دينياً 

من  يةاملسيح فضالً عن املحاوالت املبذولة يف نطاق املذهب الكاثولييك يف الديانة

كرون لتأسيس منظومة فلسفية لتبيني الحقائق الدينية، قطع مف قبل مفكرين نظري جيلسون

آخرون من أمثال بول تيليخ ووايتهد أيضاً كام أرشنا خطوات مؤثرة عىل هذا السبيل، 

قل والعلم والدين داخل وحاولوا عن طريق إبداع ميتافيزيقا جديدة، املصالحة بني الع

 .2منظومة واحدة

 اخلالصة والنتيجة:

يف الفكر الديني هو التشديد  تأثريات كانطحول النقطة املهمة الجديرة باملالحظة 

والشخصية  ،والقلبية ،والوجدانية ،والشهودية ،االستثنايئ الكبري عىل الجوانب الباطنية

ه أهمية هذ عىل أحد   ىوالدوافع الذاتية الداخلية األخالقية. وال يخف ،الحامية امللتهبة

وهذه األهمية هي التي تجعل نقود كانط وأتباعه  .ر عند املتدينني واملؤمننيو األحوال واألم

واعرتاضاتهم عىل العقل واملفاهيم العقلية والربهانية مقبولة مستساعة. وكأن إفساح 

عىل املتدينني  ي وإلغاء هذه الجوانب، وهذه حالة تعزّ نف يعنياملجال للعقل النظري 

 ة.بشدّ 

املعارصة، كام أرشنا، سياق  متواصل  من  ة يف إيرانيف الساحة الفكريّ الحظ ي  

يف ثنايا ه ميكن رصد فيّ خو  ؤ عليها علنيّ يف القضايا الدينية والتوكّ االستشهاد بآراء كانط

ذا السياق الفكري االستخفاف بالعقل لهسات العلمية. ومن األبعاد البارزة الكتب والدرا

                                                        

 .81. م ن، ص 1

، الثقافة والدين ، وكذلك:«257و  252ـ  249العلم والدين، ص ». ملزيد من مطالعة أفكار بول تيليخ والتعرف عىل آرائه أنظر: 2

أنظر:  وللتعرف عىل آراء وايتهد«. 237ـ  221تيليخ )أو تيليش(، ص  بقلم بول أرغنون، دراسة: ما اإلميان؟»، و 173و  172ص 

 «.473ـ  468و  162ـ  158، ص العلم والدين»وكذلك: « 173و  172، ص الثقافة والدين»
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لدين، محضة عىل ا وأخروية   وأخالقية   والفلسفة يف مضامر الدين، وإضفاء صبغة عرفانية  

إىل  يديع والتقليل من أهمية املناحي الدنيوية واالجتامعية والفقهية للدين، وهو سياق  

ة يراد لها االنتشار يف زماننا. وال مراء يف أن من سبل امليول األشعريّ الذهن أحياناً نوعاً من 

 معالجة مثل هذا السياق واحتوائه االهتامم بالفلسفة اإلسالمية والرتكيز عليها.

ة ة ألول مر تعبريه هو نفسه استفاق من غفوة النزعة الجزميّ  وعىل حدّ  نعلم أن كانط

يف زمانه  م به أن كانط عندما وجد امليتافيزيقا. ومن املسلّ 1ديفيد هيومبفضل تنبيهات 

انت ك جديد   إطالق وإرساء مورشوع  إىل  لهيوم عمد عىل الشبهات الفلسفية عن الردّ  عاجزةً 

واألمور  عةا يتعلق بعامل الطبيتحديده مبأي  ،مبعرفة الظواهر العقل النظري نتيجته تقييد

 مالزمانية واملكانية، واإلعالن عن عجزه عن معرفة الحقائق املاورائية امليتافيزيقية. ويتحتّ 

مثل هذه الشبهات برصاحة، وأن تخترب بدقة إجابات مواجهة هنا  عىل الفلسفة اإلسالمية

ح ما هل صحي :وهي ،من األهمية كبري   ة عىل جانب  كانط وحلوله املقرتحة، وأن تبني قضيّ 

الفلسفة  ة هذه اإلجابات والحلول من أنّ ذهب إليه بعض املعارصين الذين أكدوا صحّ 

لسفية لديفيد هيوم، أم أن من اإلسالمية مل تعد قادرة عىل معالجة واحتواء الشبهات الف

 غري الذي سار فيه كانط؟ املتاح السري يف طريق  

 أن غايتنا منها مل تكن نقد ودراسة آراء كانطإىل  يف ختام هذه الدراسة ينبغي أن نشري

 وفلسفة األخالق وفلسفة الدين، وال التطرق لقضايا والعقل العميل يف حيز العقل النظري

«الربوبية»و  ،«الدين الطبيعي»وبحوث من قبيل 
2
«اإللحاد»و  ،

3
 «العلامنية»وكذلك  ،

قود التي ية يف العاألملان كانط، وال مناقشة مصري املثالية ىوارتباطها بالرؤية الدينية لد

 .4لله يف هذا السياق خصوصاً التفسري الذي عرضه هيغلكانط، و أعقبت 

                                                        

 .89، ص التمهيدات. 1

2. Deism 

3. Atheism 

 راجع: . ملزيد من االطالع عىل آراء كانط4

Eliae, Mircea, The Encyclopedia of Religion, Macimllan, Newyork, Vol. 8. Pp. 247 - 252. 

 وراجع أيضاً:

Hasting, Janes, Encylopedia of Religion and Ethics, Charles Scribner's Sons, Newyork, Vol. 1X, pp. 305 

- 307. 



384   (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

دراستنا هذه بكالم ت. ك. سياونغمن املناسب أن نختتم  ىومع ذلك نر 
1
ذي أورده ال 

 ملرسيا إلياد، حيث يقول:« موسوعة الدين»يف « يل كانطإميانو»يف نهاية مقاله 

ه لكانط يتعلق بتفكيكه بني الظاهر والنومن. عندما وجّ  أشد نقد   نّ أ ول قرمبا جاز ال

ثرياً مل يكن قلقاً ك« نقد العقل العلمي»من ثاين كتبه النقدية  نتيجة  إىل  الخلوصأراد 

والقانون عة بالنجوم من فوقه السامء املرّص إىل  من هذه الناحية، لذلك أشار بثقة  

األخالقي يف ضمريه باعتبارهام أمرين مثريين لإلعجاب واالنبهار، واعترب األول عالمة 

لعامل الظواهر والثاين مؤرشاً لعامل الذات والنومن. لقد كان كالمه هذا ختامً نهائياً ختم 

اع طال فقط كتابه النقدي الثاين بل وكل فلسفته النقدية، ألنه اعتقد أنه است ،عن وعيّ  ،به

بكتابيه النقديني هذين النهوض بكفاءة مبهمة جسيمة هي التقييم النقدي لعاملي 

 الظاهر والنومن.

يف خصوص قضية الصلة بني هذين  ت الوساوس كانطودولكن رسعان ما عا

اآلخر. مع أن اإلدراكات األخالقية تختص بعامل إىل  العاملني واالنتقال من أحدهام

فإن التحقق والحدوث الواقعي لهذه اإلدراكات يحصالن يف عامل الظواهر. مل  النومن

سهولة، ب يستطع كانط تبيني الصلة بني عامل املدركات النظرية وعامل العقل العميل

ألن االفتاض األسايس هو أن أحد هذين العاملني محكوم بالرضورة والثاين هو مملكة 

 .الحرية

هذه العقدة والتحرر من هذه املعضلة، أي معضلة الربط واالنتقال  من أجل حّل 

ة نقد ملك»النقدي الثالث بعنوان كتابه  عامل الظواهر، وضع كانطإىل  من عامل النومن

«الحكم
2
«حكم الرؤية»وطرح فيه  

3
بني هذين العاملني. بيد أن هذه  وسيطة   كملكة   

النظرية الوسيطة مل تكن مقنعة عىل اإلطالق، وكان الحل الذي اختاره معظم ورثته 

 الظواهر والنومن وقالوا بعامل  هم دمجوا عاملي الفكريني ملعالجة هذه املعضلة هو أنّ

رت ونت وأغلقت ملانية من بعد كانط التي تطوّ األ  واحد. وقد كانت هذه هي املثالية

                                                        

 .334ـ  293لكانط، ترجمها إىل الفارسية منوشهر صانعي دره بيدي، الصفحات « الدين الطبيعي أرغنون، دراسة»وراجع أيضاً: 

1. T. K. Seung 

2. Critique of Judgement 

3. Reflective Judgement 
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واإلميان بالعامل اآلخر، إذ مل يعد هناك  النفس مثل خلود الطريق عىل املبادئ الكانطية

 عنى للحديث عن عاملني اثنني، وكل ما هنالك إنا هو عامل واحد.م

وصلت النزعة الكونية أي  واحد   يف عامل   بإدغام العاملني الذين قال بهام كانط

تها. ذرو إىل  العلمنة التي انطلقت مع عرص النهضة ونت وترعرعت بعد ذلك، وصلت

وتطوير هذه النزعة الكونيةنمية يف ت أوىف وقد كان لكانط نصيٌب 
1

. تفكيكه بني عاملي 

والنومن كان الشكل املعدل املشذب لنفس ذلك التمييز القروسطي بني  الفينومن

وما وراء الطبيعة، هذا مع أن عاملي كانط، وخالفاً لذلك التمييز  عاملي الطبيعة

قاً تاماً مع عاملي الدنيا واآلخرة. هبط كانط بعامل القروسطي، مل يكونا متطابقني تطاب

يلااملتع النومن
2
حلويلي  ، وجعله عىل شكل  يلبسبب دوره العم 

3
يف الحياة األخالقية،  

لويل، الح ىاملستو إىل  وهكذا فتح الطريق أمام اآلخرين للهبوط بالحقائق املتعالية

علم ال»لوا نهايته فبدّ إىل  وكانت النتيجة أن جاء من بعده مفكرون ساروا عىل طريقه

«بالله
4
الكل هو الله« الواحدية»إىل  التوحيد الكانطيأو  

5
، ونحتوا من إله كانط 

 .يف التاريخ ةً حالّ  قوةً  يلااملتع

 مفهوم النظام كان يفبهذه الواحدية سيزول التشويش واالضطراب الذي 

اإلنساين الذايت
6
 ذايتي  يف عامل األخالق بنظام   ىمع أن كانط ناد يف فلسفة كانط 

لإلنسان، لكنه يف خصوص السعادة مستقلي 
7
بنظام اآلخر واتباع الغري وعدم  ىناد 

هذا االستقالل والتبعية للغري يف املفهوم  واضح   االستقالل. ولقد مزج بنحو  

الذين جاءوا من  نصارهالذي أطلقه للخري األعىل وألساس وجود الله. لكن أ 

النظام متاماً  بعده مل يوافقوا هذا املزج ألنهم آمنوا بأن العقل البرشي ذايت  

هذا العقل البرشي املستقل  ى)االكتفاء الذايت للعقل البرشي(. لقد أضح

                                                        

1. Secularization 

2. Transcendent 

3. Immanent 

4. theism 

5. pantheism 

6. Human autonomy 

7. Happiness 
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يت النظام بحيث ال ميكن متييزه أبداً عن الله الحاّل يف العامل، وأصبحت والذا

«الروح املطلق»اسم  ما أطلق عليه هيغل« الواحدة الثنائية»هذه 
1

. ما قام به كانط 

 أنههو العلمي، وما قام به هيغل  ىهو أنه وّحد بني الدين واألخالق عىل املستو 

 .2جودياً بني الله والبرشد و وحّ 

 

                                                        

1. Absolute Spirit 

 .252 و 251 ص الثامن، املجلد إلياد،. 2



 

 

 

 

 

 

 

 1: إعادة  النظر يف موضع النزاعالرباهني الالهوتية وإيامنويل كانط

 2روبرت آندرو آرييل

بعد أن أكّد كاتب املقالة عىل أهّمية براهني إثبات وجود الله عّز وجّل والتي طرحت من قبل املوّحدين 

األديان، قال: إنّها شهدت رونقاً خاّصاً يف عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املنرصم. طوال تأريخ 

 ،يف مورشوعه الفكري نقد العقل الخالص وما يحظى بأهّمية  برأيه هو اهتامم من طرحها بنقد إميانويل كانط

 حيث أكّد فيه عىل استحالة االستدالل برباهني فلسفيّة  يف هذا املضامر.

املحور األسايس لتحليل روبرت أندرو أرييل يف هذه املقالة هو إثبات أّن الرباهني التي ت قام لتفنيد براهني 

 داللتها عىل املقصود.إثبات وجود الله عّز وجّل ال تستند إىل أ سس  منطقية  ناهيك عن عدم 

الذي ساقه عىل براهني إثبات وجود الله تعاىل ضمن مورشوعه الفكري  بعد ذلك سلّط الضوء عىل نقد كانط

الذي ط رح وفق  لوجيالقديس أنسلم األنطو  ، وأشار يف هذا السياق إىل برهان«نقد العقل الخالص»

، حيث اختار التأويل الثاين منها والذي يحظى بتأييد الكثري من املفكّرين يف العرص  تأويالت  عديدة 

الحارض؛ وعىل ضوئه بادر إىل الرّد عىل نقد كانط حوله والذي طرح يف إطار محورين هام مفهوم الله 

 تعاىل ومحمول الوجود.

                                                        

 . املصدر:1

Theistic Proofs and Immanuel Kant: A Conflict Revisited, Journal of the American Academy of 

Religion, Vol.42, No.2 (Jun.1974), pp.298-306. 

 .هبة نارص تعريب:

نح من كلية دارمتوث للمقاالت القيّمة. Richard Fletcherبجائزة  1972تجدر  اإلشارة إىل أّن هذه املقالة قد فازت عام    التي مت 

ص الكيمياء، وقد استمّر يف دراسته Robert Andrew Ariel. روبرت آندرو آرييل )2 ( باحث  متخرج  من كلية دارمتوث يف تخصُّ

 والفلسفة. يفية يف الفيزياءهناك لنيل بكالوريوس تورش
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عىل الربهان الكوزمولوجي،  لالحقة تطرّق الكاتب للرّد عىل املؤاخذات التي طرحها كانطيف املباحث ا

، وال تدّل عىل املراد من تتقّوم يف أساسها عىل الربهان الوجودي وأكّد عىل أّن الرباهني الكوزمولوجية

 نقد يف األكويني فة يف عرصنا الحارض؛ لذلك اعترب كانط سلك نهج القديس توماالكوزمولوجيا املتعار 

، ويف نهاية املطاف رّد الكاتب عىل أهّم نقد  منها.  هذه الرباهني وذلك يف نطاق خمس أطروحات  نقديّة 

 التحرير

****** 

، تضّمنت املهام  املوكولة للعلامء الالهوتيني تقديَم دفاع  فلسفيٍّ عن يف املاض

العقائد الدينية املختلفة، وعىل وجه الخصوص الدفاع عن العقيدة الرئيسية يف العديد من 

األديان أال وهي وجود الله. بالفعل، قام املدافعون عن الدين تاريخياً برصف طاقة  كبرية 

ة األدلة عىل وجود الله، إال أنّه بالرغم من جهودهم، ح كم عىل يف محاولة  منهم لصياغ

العديد من هذه األدلة الناشئة بالنقصان حني تّم إخضاعها للتدقيق الفلسفي املعارص. أّدى 

هذا اإلخفاق الغريب ظاهرياً يف صياغة األدلة الالهوتية إىل انخفاض  عام يف االهتامم 

حلول الربع الثاين من القرن العورشين إىل قيام قلّة  بكامل املوضوع حتّى وصل األمر مع

عهودة عىل بتقديم الرباهني امل -إىل جانب الالهوتيني الكاثوليكيني -قليلة من العلامء فقط 

وجود الله. ولكن إذا صدقْت م الحظايت، يبدو أّن أعوام الستينيات وأوائل السبعينيات قد 

َد اهتامم الفالسفة باألدلة الالهوتية كام يتّضح  من عدد املؤل فات الرفيعة  شهدت تجدُّ

املنشورة يف هذا امليدان
1
. 

من بني األمور التي اضطر  صائغو األدلة الالهوتية الجديدة ملواجهتها هو االعتقاد  

 املنتورِش يف املجتمع الفلسفي بعدم إمكانية إصدار دليل  عىل وجود الله. نَجَم هذا االعتقاد

عىل  «نقد العقل املحض»الذي حاول أن يحتّج يف كتابه  إىل حدٍّ كبري من إميانويل كانط

                                                        

 راجع املجموعتني املميزتني الل تنَي تضاّمن آراًء كالسيكية وحديثة: .1

Donald R. Burrill, The Cosmological Argument (Garden City, 1967) 

Alvin Plantinga, The Ontological Argument (Garden City, 1965). 

 التالية األهمية أيضاً، عىل سبيل املثال ال الحرص:تسرتعي الكتب 

Anthony Kenny, The Five Ways (London, 1969); Charles Hartshorne, The Logic of Perfection (LaSalle, 

Ill., 1962) and Anselm's Discovery (LaSalle, Ill., 1965); James Ross, Philosophical Theology (New 

York, 1969); Alvin Plantinga, God and Other Minds (Cornell Press, 1967). 
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أّن األدلة الالهوتية تستعيص عىل الصياغة بطبيعتها. بالفعل، ما زال يَعترب  العديد  من 

اليوم أّن انتقادات كانط هي حاسمة، ويَستنتج  أحد  العلامء املعارصين عىل سبيل  الفالسفة

 املثال أنّه:

بتفح ص الرباهني الالهوتية التقليدية...وأخضعها النتقادات  قوية   قد قام كانط

هلِكًة بشكل  واسع منذ ذلك الحني... وثاقبة اعت ربت م 
1. 

كن التقليل من  إظهار فشل احتجاجات كانطإذا أمكن  يف مقابل هذه األدلة، لعلّه مي 

ثقل تأثريه يف هذه القضية. قد يتسب ب  االنخفاض يف نفوذه بجدال  أوسع يف املجتمع 

الفلسفي حول جدارة األدلة الالهوتية، وقد الحظ أنطوين كيني
2
 مؤخراً أنّه: 

ما زالت أكرث العوائق فعاليًة التي ي واجهها أي  اعتقاد   من املؤكَّد أّن انتقادات كانط 

عقالين بوجود الله؛ ...وسوف ي شك ل  تفنيد  انتقاد كانط متهيداً لهذه االحتجاجات 

 .3)اإللهية الجديدة(

إىل بحث احتجاجات  كخطوة  لتشجيع النقاش يف هذا امليدان، أهدف  يف هذه املقالة

عىل امتناع األدلة الالهوتية، ومحاولة إظهار عدم سالمتها ويف الواقع فشلها  إميانويل كانط

 ليس مرًّة واحدة فحسب بل إخفاقها يف عّدة خطوات  حاسمة.

ومه بافتتاح هج حيث يقوم   فلننظر بشكل  موَجز  إىل املسار اإلجاميل ملقاربة كانط 

يَعترب  أّن يف نقطتني رئيسيتني، و عىل األدلّة الالهوتيّة باالعرتاض عىل الدليل األنطولوجي

هذه االعرتاضات ت ظِهر عدم صالحية هذا الدليل. من ثم، ينتقل  كانط إىل الدليل 

الدليل بالفعل هو نفس الدليل األنطولوجي الذي الكوزمولوجي ويحاول توضيح أّن هذا 

( آخر» . مبا أّن كانط يعترب  أنّه قد تّم إظهار عدم 4«ي غريِّ  حلّته ولهجته يك نظن أنّه )شاهد 

 صالحية الدليل األنطولوجي، فإنّه يرى بإمكانيّة رفض الدليل الكوزمولوجي أيضاً.

                                                        

1. John Hick, Arguments for the Existence of God (New York 1971), p.55. 

2. Anthony Kenny 

3. Kenny, The Five Ways, pp.3-4. 

4. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trans. N.K. Smith (London, 1934), p.286. 
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يه الدليل الفيزيايئالدلي يف النهاية، يتناول  كانط  -ل الغايئ املنبثق من النظام )أو ما ي سمِّ

كنه أن يدفع  ح أّن النظام الذي ي الحظه اإلنسان يف األشياء املمكنة ال مي  الالهويت( وي وضِّ

نظِّم  م مكن  فحسب وليس إلًَه. مبا أّن  عقله عىل اإلطالق نحو استنتاج وجود يشء  سوى م 

أّن العودة إىل الدليل الكوزمولوجي تتمُّ من أجل سدِّ الفجوة  هذا هو الحال، يّدعي كانط

بني املنظِّم املمكن املحض الذي ي بنيِّ الدليل الغايئ وجوده واملوجود الواجب القدير 

الذي هو الله. ولكن مبا أّن كانط قد سبق وأظهر ب طالَن الدليل الكوزمولوجي، فإّن الدليل 

كوزمولوجي كأساس  له هو باطل  كذلك. بالتايل، يَعترب  كانط الغايئ الذي يستلزم  الدليل ال

أّن الدليل الغايئ يفشل  بسبب اعتامده عىل الربهان الكوزمولوجي، وهذا األخري يفشل  

ل الذي هو باطل  بذاته. مبا أّن نقد كانط للدلي بدوره بسبب اعتامده عىل الدليل األنطولوجي

األنطولوجي هو ركيزة  كامل سلسلة اعرتاضاته، سوف نبدأ  دراستنا لدعواه بالتطرُّق لنقده 

 للدليل األنطولوجي.

وفّر لنا بإيجاز ليك تت الربهان األنطولوجيقبل ذلك، دعونا نذكر املساَر االستداليل يف 

 .متينة نستطيع  االنطالَق منها لتقييم اعرتاضات كانط قاعدة  

قة، ال يوجد   ، فقد تم  تطبيق  مصطلح « دليل  أنطولوجي»عىل وجه الدِّ واحد 

 عىل العديد من األدلة األولية عىل وجود الله. يف الواقع، يرى الفالسفة« األنطولوجي»

القّديس أنِسلمملعارصون أّن الصياغة األصلية لهذا الدليل لدى ا
1
قد تضّمنْت مساَريْن  

نفصلَنْي  استداللي نْي م 
. تتمثّل  املحاوالت املبكِّرة يف إظهار أنّنا إذا امتلكنا فكرة املوجود 2

ن هالكامل يف أذهاننا، ينبغي أن يتحّقق هذا املوجود يف الواقع أيضاً ألّن وجوده يف الذ

د الكثرَي من  والواقع هو أكمل من وجوده يف الذهن فحسب. ال يجد  هذا الدليل  املحد 

املدافعني يف يومنا الحايل، ولكّن املسار االستداليل الثاين ألنِسلم قد تلّقى اهتامماً نقدياً 

كنبكثري. أودُّ أن أضع هذا الدليل الثاين يف مقابل انتقادات كانط وموافقًة أكرب صياغة   ، ومي 

 املسار االستداليل الثاين بتعابري معارصة كالتايل:

                                                        

1. St.Anselm 

2. Charles Hartshorne, The Logic of Perfection and Anselm’s Discovery; Norman Malcolm, “Anselm’s 

Ontological Arguments”, The Philosophical Review 69 (1960). 
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تنطوي هذه الكلمة عىل معنى ثابت، فيتجىّل إذا « الله»دعونا نفرتض أنّه حينام نقول  

كن الكائن ا»التعريف املعقول لإلله التقليدي يف عبارة أنِسلم التي تنصُّ عىل أنّه  لذي ال مي 

تشابهة إال أّن أحدهام 1«منه تصوُّر وجود  أعظم . نحن  اآلن أمام شيئني ميتلكان صفات  م 

واجب الوجود واآلخر ليس كذلك، فأعترب  أنّه من املسل م أّن واجب الوجود هو أعظم أو 

أعىل من ذاك الذي ال يتمتّع بالوجود الرضوري. بطريقة  م امثلة، إذا تصّورت  أّن الله هو 

ليس كذلك، يرتتّب  عىل ذلك أّن الله الذي يتمتّع بالوجود  واجب الوجود أو أّن الله

الرضوري هو أعظم من الله الذي ال يحظى به. ولكن ينبغي أن نتذكّر أنّنا قد عر فنا الله بـ 

كن تصوُّر وجود  أعظم منه» ، وهذا يعني أنّه يجب علينا أن ننسب إليه «الكائن الذي ال مي 

يه. إذا كان الوجود الرضوري أعظم من الوجود غري الرضوري، أي  عظمة  م مكنة االنتساب إل

يستلزم  ذلك رضورَة أن ننسب عظمة الوجود الرضوري إىل الله ويرتتّب عىل ذلك بشكل  

بارش أّن الله موجود.  م 

يف متام العملية االستداللية السابقة، متثّل االّدعاء الرئييس الخايل من الربهان بالعبارة  

إذا كان هذا «. تنطوي هذه الكلمة عىل معنى اللهدعونا نفرتض أنّه حينام نقول »األوىل: 

ا فقد أثبتنا وجود الله ورضورة هذ -أي أّن فكرة الله هي ثابتة منطقياً  –االفرتاض صادقاً 

جميع ك -الوجود، ولكن إذا كان هذا االفرتاض باطالً وتتناقض فكرة  الله ذاتياً فإّن الله هو 

غري  موجود بالرضورة. بالتايل، نتوّصل إىل االنقسام الذي ي شكِّل   -األشياء املتناقضة ذاتياً 

 ا أّن الله موجود  أو أّن وجوده مستحيل  منطقياً.وهو: إمّ  نتيجَة الدليل األنطولوجي

( إذا رفضنا 1اعرتاَضني:  الذي قّدمناه آنفاً، ي ثري  كانط يف مقابل الدليل األنطولوجي 

كن أن ينش« الله»موضوع  ( 2أ التناقض؛ مع محموله املتمثِّل بالوجود الرضوري، ال مي 

 الوجود ليس محموالً. سوف نقوم  مبعالجة كلٍّ من هذين االعرتاضني تباعاً.

 التي ت فيد أّن التناقض ينشأ إذا ليك ندحض العبارة الواردة يف الدليل األنطولوجي 

كن تصوُّر وج»اّدعينا عدم وجود   :، يكتب  كانط«ود  أعظم منهالكائن الذي ال مي 

                                                        

1. Proslogion, chaps.2-4. 
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إذا كان وجوده مرفوضاً، فإننا نرفض  اليشء بحد  ذاته مع كل  محموالته. لقد شهدنا 

كن أن ينتج  تناقٌض  كم باإلضافة إىل املوضوع، ال مي  أنّه إذا تّم رفض  محمول الح 

الطريقة الوحيدة لتفادي داخيل وهذا األمر ي ثْبت  بغّض النظر عن ماهية املحمول. إّن 

ها وينبغي استمرارها عىل  كن رفض  هذه النتيجة هي االحتجاج بوجود موضوعات  ال مي 

الدوام، ولكّن هذا ي شك ل طريقًة أخرى للقول بوجود موضوعات واجبة؛ وهذا هو نفس 

( إقامته.االفتاض الذي...يزعم  الدليل )األنطولوجي
1
 

 م صيب  حتامً يف قوله بأّن هذا هو االفرتاض الذي يزعم  الدليل األنطولوجي إّن كانط

إقامته، ولكن ينبغي أن ن الحظ أّن كانط بنفسه هو من ي علن  بدون دليل  عدَم وجود 

موضوعات  واجبة وبالتايل إمكانيَة رفض كلِّ موضوع. من جهة  أخرى، يرتك  الدليل  مسألَة 

ومن ثّم ي ظِهر  وجودَ موضوع  واجب  واحد  ويفعل  ذلك  ،املوضوعات الواجبة مفتوحة

ك ن معها يف أيِّ وقت  من األوقات رفض كلٍّ من املوضوع واملحمول معاً. بطريقة  ال مي 

ي بنيِّ  الدليل  أّن املوضوع الواجب )الله( ي ستنتج  وجوده من خاصيّة  واجبة )الوجود 

الرضوري( ت نَسب  إىل موضوع خيايل )فكرة الله(، وي فرتض أّن الفكرة وحدها هي 

)الله( مع املحمول )الوجود الرضوري(، ينبغي أن  املوجودة. إذا قام كانط برفض موضوع

يرفض أيضاً املوضوع الخيايل )الفكرة الثابتة منطقياً املتمثّلة بالله( الذي ي ستَخرج الوجود 

الرضوري منه، ولكّن هناك إقرار  بأّن املوضوع الخيايل هو م سل مة يف البحث. قد يقول  

كنّه ول -أي أنّه متناقض  ذاتياً  -وجود يف الواقع كانط بأّن هذا املوضوع الخيايل هو غري م

 بذلك يعرتف  بنتيجة الدليل األنطولوجي، أي أّن الله موجود  أو أّن فكرة الله متناقضة  ذاتياً.

نورمان مالكومقام الربوفيسور  
2
بعدم إمكانية نشوء  بتوجيه نقد  آخر عىل ادِّعاء كانط 

ً  التناقض إذا ق منا برفض . ي شري الربوفيسور مالكوم إىل أنّه يف 3املوضوع واملحمول معا

ّن الله أي أ  -، يكمن  االفرتاض بأّن نتيجة هذا الدليل أساس نقد كانط للدليل األنطولوجي

                                                        

1. Kant, Critique of Pure Reason, pp.278-284. 

2. Norman Malcolm 

3. Malcolm, “Anselm’s Ontological Arguments”. 
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بدو ي«. إذا كان الله موجوداً، فإنّه موجود  بالرضورة»ي ساوي القول بأنّه  -موجود  بالرضورة 

كانط يوحي بالفعل أّن هذه الفكرة تدور  يف خلده ألنّه حينام يتمُّ التعبري عنها بهذه الصيغة  أنّ 

كننا  م ولكن ي لفت الربوفيسور مالكو «. رفض املوضوع باإلضافة إىل املحمول»فقط مي 

نّها أل« إذا كان الله موجوداً، فإنّه موجود  بالرضورة»النظر إىل التناقض الكامن يف عبارة 

إّن مجرد «. إذا كان الله موجوداً )ولعلّه ليس كذلك(، فإنّه موجود  بالرضورة»ني أنّه تع

وجد ي»عدم وجود الله يف هذه العبارة يكفي ملعارضة رأي كانط املعلَن بأّن عبارة  احتامل

ليست  «يوجد الله بالرضورة»هي حقيقة رضورية. )ينبغي أن نتذكّر أّن عبارة « الله بالرضورة

غري  ألنّه كان يعترب  هذه العبارة حقيقياً عن اعرتاض كانط عىل الدليل األنطولوجي تعبرياً 

قابلة لإلنكار، بل يكمن  اعرتاضه عىل االّدعاء بإمكانية انطالقنا من هذه الحقيقة الرضورية. 

 يتّم عرب الخطأ كذلك، ينبغي أن نتذكّر أّن اعرتاض كانط عىل الدليل األنطولوجي مل

كن لكانط رفض املوضوع واملحمول معاً عرب حالِة تناقض  املنطقي فقط، وال مي 

 فحسب.(

كن صياغة أسلوب  أكرث فاعليًة النتقاد كانط  ثّل بشأن هذه النقطة نفسها ويتم لعلّه مي 

 ضمنياً أنّه: بالتايل: إذا كان مالكوم م حقاً )وأظنُّ أنّه كذلك(، فإّن كانط يعتقد  

 ( إذا كان الله موجوداً، فإنّه موجود  بالرضورة.1

من خالل العودة إىل الحشو الكالمي الذي ي فيد أنّه إذا كان )أ( هو )ب(، وبالتايل نفي 

 ( لي فيد أنّه:1)ب( يعني نفي )أ(، بإمكاننا تحويل رقم )

نقصد يف « وجود»أّي  ( إذا مل يكن الله موجوداً بالرضورة، فإنّه غري موجود. ولكن2

( هام تحليليان، ومبا 2( و )1املقطع الثاين من هذا القسم؟ بالنسبة لكانط، االفرتاضان )

كنها أن تقود أبداً إىل األحكام الوجودية نبغي أن املحتملة، ي أّن االفرتاضات التحليلية ال مي 

( ت شري  إىل العدم الرضوري، ولكن 2يف املقطع الثاين من )« غري موجود»نستنتج أّن عبارة 

 ( كالتايل:2هذا يعني إمكانية إعادة صياغة )

 ( إذا مل متثّل القضية وجوَد الله الرضوري، فإّن الله هو غري موجود وجوباً.3
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( الذي بدوره ي ستَشفُّ من االفرتاض 2( ألنّه ي عادل )3بـ ) القبول ي فرتض عىل كانط 

( هو 3، ولكّن )«رفَض املوضوع واملحمول معاً »( الذي ينبغي أن ي واِفق عليه إذا أراد 1)

لثالث ي غلق ا الذي يرفضه كانط! من الواضح أّن االفرتاض نفس  استنتاج الدليل األنطولوجي

املجال أمام وجود الله املمكن، وهذا هو كّل ما يّدعي الدليل األنطولوجي فعله، ومن 

ح  بأّن وجود الله هو إّما واجباً أو ممتنعاً. وعليه، حينام  الواضح أيضاً أّن هذا االفرتاض ي رصِّ

حلِّ يف مي حاول  كانط دحَض الدليل األنطولوجي عرب هذا االعرتاض، يقوم بوضع نفسه 

 اإلذعان بافرتاض  ي ساوي نفَس نتيجة الدليل األنطولوجي.

قد أثار اعرتاَضني عىل الدليل  عىل الرغم من ذلك، ينبغي أن ال ننىس أّن كانط 

 ليه.عرتاض الثاين للردّ ع، ولقد أجبنا عىل االعرتاض األول واآلن نتوّجه إىل اال األنطولوجي

عندما »ألنّه « الوجود ليس محموالً»الشهرية بأّن  يتضّمن االعرتاض  الثاين دعوى كانط 

ً ما كانت املحموالت التي نفكِّر به من خاللها ومهام كان عددها  حتى  -نفكِّر بيشء، أيّا

وإال  ق إىل اليشء عندما ن علن وجوده،فإنّنا ال نضيف  شيئاً عىل اإلطال  -يف التعيني الشامل 

. 1«فإنّه لن يوجد كام هو بالضبط، بل عىل العكس، سيوجد أكرث ماّم فّكرنا به يف األفهوم...

مبا أّن صياغات أنسلم
2
للربهان والصياغات الالحقة لديكارت 

3
وغريه تقتيض رضورة أن 

د محموالً فال حاجة ألن ننسب إىل الله جميع املحموالت اإليجابية، فإن مل يكن الوجو 

 ننسبه إليه وبالتايل ال رضورة الستنتاج وجوده.

كن اإلجابة عىل االعرتاض من خالل التمييز الدقيق بأنّنا هل نتحّدث عن الوجود   مي 

فلنفرتض يف هذا النقاش أّن «. الوجود ليس محموالً»الواجب أو املمكن حينام نقول بأّن 

هو أيضاً ليس  الواجبكن ال ينتج  عن ذلك أّن الوجود الوجود املمكن ليس محموالً، ول

محموالً. مبا أنّنا قد افرتضنا أّن الوجود املمكن ليس محموالً، فإنّنا قد قبلنا بالحقيقة التي 

 ت فيد  أنّه:

                                                        

1. Kant, Critique of Pure Reason, pp.282-283. 

2. Anselm 

3. Descartes 
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أيّاً ما كانت املحموالت التي ن فك ر باليشء من خاللها ومهام كان عددها... 

 اإلطالق إىل اليشء عندما ن علن وجوده املمكن.فإنّنا ال نضيف  شيئاً عىل 

ثّل فكرة الوردة املمكنة الوجود والوردة املمكنة العدم نفَس  عىل سبيل املثال، مت 

ح أن الصحي من غريالفكرة ألّن كليهام ي عادالن التأكيد بأّن الوردة ممكنة فحسب. ولكنّه 

وم  ، فنحن  نقبغري رضورة  وجودة والوردة امل بالرضورةنساوي بني فكرة الوردة املوجودة 

: حينام . تفّكر بالتايلبالرضورةبالفعل بإجراء إضافة  إىل اليشء حينام ن علن بأنّه موجود  

تتوفّر فكرة الوردة املوجودة بغري رضورة، يخطر  يف أذهاننا ما قد رأيناه جميعاً يف نوافذ 

ء  الرضورة فإنّنا يف الواقع ال ن فكِّر بيشبائعي األزهار، ولكن حينام ن فّكر بالوردة املوجودة ب

عىل اإلطالق ألّن هذه الفكرة هي متناقضة ذاتياً )ألّن فكرة املوجود املادي الرضوري هي 

فكرة  متناقضة ذاتياً(. بالتايل، عىل خالف قضية الوردة املوجودة باإلمكان والوردة 

ردة لوردة املوجودة بالرضورة والو املعدومة باإلمكان حيث  تتطابق الفكرتان، فإّن فكريت ا

املوجودة بغري الرضورة يختلفان بشّدة  ألّن الفكرة األخرية معقولة  متاماً بينام األوىل 

ً ما كانت»متناقضة ذاتياً. نظراً إىل هذا االختالف، قد يبدو من الخطأ أن نقول بأنّه   أيّا

د اليشَء من خاللها ومهام كان عدد ها... فإنّنا ال نضيف  شيئاً عىل املحموالت التي ن حدِّ

، ألنّنا قد أجرينا إضافًة إىل قضية الوردة «الرضورياإلطالق إىل اليشء عندما ن علن وجوده 

التي قّدمناها للتّو من خالل التأكيد عىل وجودها الرضوري أي تناقضها الذايت. وعليه، 

الوجود الرضوري هو محموالً يبدو أنّه حتّى إذا مل يكن الوجود املمكن محموالً، إال أّن 

نوعاً ما بحيث إنّنا حني ننسب  إىل الله جميع املحموالت اإليجابية التي ينبغي أن « كافياً »

كن تصوُّر وجود  أعظم منه»ميتلكها  ينبغي أن ننسب الوجود الرضوري « الكائن الذي ال مي 

د ىل الدليل األنطولوجيالثاين ع إليه أيضاً. وعليه، يبدو أّن اعرتاض كانط وأنّه من  ال يصم 

كننا الوصول إىل استنتاج الدليل أي: وجود الله  .1جرّاء نسب الوجود الرضوري إىل الله مي 

                                                        

إليراده للمالحظة حول  234-208الصفحات  Anselm’s Discoveryتحت عنوان  Charles Hartshorne. إنني مدين  لكتاب 1

 الثاين. االختالف بني الوجود الواجب واملمكن بإبطال اعرتاض كانطكيفية قيام 
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قاداته نتكافينَْي إلظهار عدم نجاح ا أرجو أن يكون الرّدان السابقان عىل اعرتاضات كانط 

. مبا أّن كانط يربط رفضه للدليل الكوزمولوجي يف إسقاط صالحيّة الدليل األنطولوجي

والغايئ برفضه للدليل األنطولوجي، فمن خالل إظهاري لعدم صّحة اعرتاضاته عىل الدليل 

اضاته عىل الدليل الكوزمولوجي األنطولوجي أكون قد أوضحت  أيضاً عدم صحة اعرت 

والغايئ. لقد ق مت  عىل وجه التحديد بالرّد عىل اعرتاضات كانط وبإمكاين اآلن عىل 

هة ضّد الرباهني الالهوتية.  املستوى املنطقي الرسمي إنهاء ردودي عىل اعرتاضاته املوج 

هو اعتقادي بأّن  ولكن ال بّد من التذكري بأّن أحد أسباب ردِّي عىل اعرتاضات كانط 

وجهة النظر املنتورشة حول استحالة صياغة الرباهني الالهوتية تعود  بشكل  كبري  إىل ح كمه 

بذلك. وعليه، سوف أواصل  اآلن توجيَه االعرتاضات عىل تحليل كانط حول إمكانية العثور 

ل قدَر املستطاع. عىل دليل  عىل وجود الله ألّن هديف الجريء هو دحض آرائه بشكل  كام

 دعونا ّنيض إذن لتناول آراء كانط حول الدليل الكوزمولوجي لرنى إذا كانت صحيحة.

لننظر ، فألنّه يّدعي اعتامده عىل الدليل األنطولوجي الدليل الكوزمولوجي ينفي كانط 

يتبنّاه يف ربطه بني الدليلَني الكوزمولوجي واألنطولوجي لرنى  بعناية إىل االستدالل الذي

 إذا كان بإمكاننا العثور عىل خطأ يف الصلة التي يتخيّلها.

 يقصد  جميع األدلة التي ن سّميها ، ال يبدو أّن كانط«الدليل الكوزمولوجي»حينام ي قال  

ي التي ه  االعتقاد بأّن األدّلة الكوزمولوجيةألنّنا ّنيل إىل« كوزمولوجية»يف يومنا الحايل 

توظِّف  املعلومات التجريبيّة إلثبات وجود الله. استناداً إىل كانط، يجري الدليل 

ِجد يشٌء، فيجب أن يوجد أيضاً كائٌن رضوري  رضورًة »الكوزمولوجي كالتايل:  إن و 

 توماـ ل التابع« األسلوب الثالث»ط يقوم  تحديداً مبهاجمة . بناًء عليه، يبدو أّن كان1«م طلقةً 

اإلكويني
2
. بالتايل، ال يوجد أيُّ سبب  ألن 3واألدلة من هذا النوع املنبثقة من إمكان العامل 

                                                        

1. Kant, Critique of Pure Reason, p.285. 

2. Aquinas 

دم، ولكن أشياء ممكنة الوجود والع نستذكر  أّن األسلوب الثالث ألكويناس يسري  كالتايل عىل وجه التقريب: نجد  يف الطبيعة.  3

يستحيل  أن تكون هذه األشياء موجودة عىل الدوام ألّن ما هو ممكن العدم يف زمان  محّدد هو عدم. وعليه، إذا كان كّل يشء ممكن 
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نفرتض بأّن هجوم كانط عىل هذا الدليل له تأثري  عىل مجموعة األدلة الكوزمولوجية 

ه  األخرى، ولكن سوف نتجاوز  هذه النقطة يف الوقت الراهن ونفرتض أنّه إذا قام اعرتاض 

ئر األدلة بإسقاط هذا النموذج من الدليل الكوزمولوجي فإنّه يثبت  كذلك أمام سا

 الكوزمولوجية.

 :يكتب  كانط 

يستخدم  الدليل  الكوزمولوجي هذه التجربة )لليشء( ليك يقوم بخطوة  واحدة يف 

كن للمباين التجريبية أن  االحتجاج، أعني ليك يستنتج وجود  كائن  رضوري. وال مي 

 .1ت خربنا شيئاً عن صفات هذا الكائن

 لنطّلع عىل هذه الصفات. ىل الدليل األنطولوجيلذلك، ينبغي أن نعتمد ع

دعوين أ شري إىل أنّه حتّى لو مل نستطع االطاّلع عىل أيٍّ من صفات هذا الكائن  

الواجب، ولكّن مجرد معرفتنا بوجود كائن  بالرضورة ي عدُّ معلومًة ثينًة للغاية. بالطبع، إّن 

ذه هي خطوة  أوىل ممتازة يف طريق إثبات وجود اإلله، ولكنّنا سوف نتجاوز  هذه النقطة ه

أيضاً ونفرتض  أنّه إذا مل نستطع التعرُّف عىل طبيعة هذا الوجود الذي أثبتناه فإّن الدليل 

 الكوزمولوجي ليس له قيمة  كبرية.

م  كانط  كنة  عىل الد  يقدِّ ليل الكوزمولوجي إال أنّه يقوم  مبجرد خمس اعرتاضات  مم 

:  تعداد أربعة  منها وي وكِل 

مهمة استكشافها إىل القارئ الذي أصبح اآلن ميتلك  الخربة الوافية يف هذه  

 .2األمور

                                                        

 العدم، ففي زمن محدد مل يكن هنالك يشء. إذا مل يكن هنالك يشء يف زمن محدد فيجب أن ال يكون هناك يشء اآلن ألنّ 

كن أن يكون كّل يشء ممكن العدم، ونسّمي ما هو  كن أن ي وجد نفسه. ولكّن بعض األشياء موجودة، وعليه ال مي  املعدوم ال مي 

 (Summa Theologica, Q2.,Art.3)  ممتنع العدم الله.

1. Kant, Critique of Pure Reason, p.298 

2. Ibid.p.298 
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هذه االعرتاضات األربع وال ي علن بشكل  تام  عن « مبجرّد تعداد»يقوم   مبا أّن كانط

بهلوانية مغالطاتتقديم الردود عليها ليك ال أ ت هم مبهاجمة ماهيتها، لن أقوم ب
قد وضعتها  1

. يبدو أّن تفسريي الخاص لالعرتاضات األربع ي شري  إىل أّن بدالً من اعرتاضاته الواقعية

كانط ي ثري  االعرتاضات املعهودة عىل الدليل الكوزمولوجي )عىل سبيل املثال: استبيان 

يف سلسلة العلل، وما إىل ذلك(. إذا كانت « علّة أوىل»شمولية قانون السببية، الحاجة إىل 

باإلجابة عن هذه  2أذكر أنّه قد قام آخرون هذه هي بالفعل اعرتاضات كانط، دعوين

 اإلشكاليات بشكل  ي رض نفيس عىل األقل.

الخامس عىل الدليل الكوزمولوجي أهميًة أكرب بكثري  بالنسبة يل،  يحمل  اعرتاض كانط 

 وقد قام بتفصيله ولذلك سوف أ جيب  عليه. يتألّف هذا االعرتاض من اّدعاء كانط بأنّه حتى

«أكرث الكائنات واقعية»لو علمنا بوجود كائن  رضوري إال أّن استنتاجنا بأنّه 
3

يقتيض 

 .استخدام الدليل األنطولوجي

: نحن  نعلم بوجود كائن  رضوري وننطلق  من هذه 4املسار التايل يتّخذ  دليل كانط

 بأّن: املعلومة لنحتج  

 أ( الكائن الرضوري ينبغي أن يكون كامالً.

 إذا كان )أ( صحيحاً، ينبغي أن يكون من املمكن تحويله إىل:

 ب( بعض الكائنات الكاملة رضوريّة الوجود.

                                                        

املغالطة البهلوانية: هي نوع  من االّدعاءات القامئة عىل تحريف املوقف املعارض بتفنيد شكل الحجة بحيث يوحي أّن الحجة  .1

 املعاكسة صحيحة.

 عىل سبيل املثال:  2.

 Richard Taylor, Metaphysics (Englewood Cliffs, 1963), Jacques Maritain, Approaches to God (New 

York, 1954), and Edward Sillem, Ways of Thinking about God (New York, 1961). 
كن أيضاً مراجعة مقاالت  م أبعاداً من الدفاع عن األدلة من الصنف الكوزمولوجي. مي   Williamهذه املؤلفات هي أمثلة ت قدِّ

L.Rowe  وBarry Miller  يف دوريةThe Monist 54  1970الصادرة يف متوز. 

3. Ens realissimum 

4. Kant, Critique of Pure Reason, pp.287-288. 
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(. x)عىل فرض وجود بعض  xهو  y، ينبغي أن يكون بعض yهو  xألنّه إذا كان كلُّ 

كن تحويل  )ب( إىل:ولكن ال يوجد اختالف  بني كائن  كامل   وكائن  كامل آخر، وبالتايل مي 

 ج( كل الكائنات الكاملة هي موجودات  رضورية.

ا أّن . مببحق، هذه هي الفكرة األساسية وراء الدليل األنطولوجي ولكن كام ي شري كانط

ليل الكوزمولوجي ت عادل )ج( فرضية الدليل األنطولوجي، فإّن الدليل الد  )أ( فرضية

 الكوزمولوجي يعتمد  يف الواقع عىل الدليل األنطولوجي.

ّن أ  ينبغي أن ن الحَظ املغالطة يف هذه املعادلة! حينام نقول  يف الدليل األنطولوجي 

)أو  وَّراملتصالكائن الكامل »فإنّنا نعني أّن « ينبغي أن يكون كائناً رضورياً  الكائن الكامل»

ً يف الذهن  بينام حينام نقول  يف الدليل« موجوداً بالفعل( ينبغي أن يكون كائناً رضوريا

وري الكائن الرض »فإنّنا نعني أّن « الكائن الرضوري ينبغي أن يكون كامالً»الكوزمولوجي أّن 

ث إنّنا قد سبق وأثبتنا وجوَد كائن  رضوريٍّ من خالل الدليل الكوزمولوجي( )حي املوجود

ينبغي أن يكون كائناً موجوداً كامالً. كم يبلغ  االختالف بني االثنني! ننتقل  يف الدليل 

األنطولوجي من فكرة  أوليّة  لندرك أنّه ينبغي تحقيق هذه الفكرة، أّما يف الدليل 

تحقِّق الكوزمولوجي ننتقل  من  نبغي ونستنتج  أنّه ي -أي الكائن الرضوري  -يشء  نعلم  أنّه م 

أن يكون أيضاً كامالً. ننتقل  يف الدليل األنطولوجي من الفكرة إىل الواقع، بينام ننتقل  يف 

ملساواة )أ( و  الدليل الكوزمولوجي من الواقع إىل الواقع. من الواضح أّن محاولة كانط

ّمن  مغالطًة منطقيًّة وبالتايل ينبغي رفض  اعرتاضه عىل الدليل الكوزمولوجي)ج( تتض
1. 

عىل إمكانية الرباهني الالهوتية وتقديم  كان هديف يف هذه املقالة بحث هجوم كانط 

الردود عليها بقدر استطاعتي. من أجل الوصول إىل هذه الغاية، بدأت  ببحث االعرتاضني 

 أي –. لقد شهدنا كيف أّن اعرتاضه األول الل َذين أثارهام كانط ضّد الدليل األنطولوجي

 «الوجود الرضوري»مع املحمول « الله»نشوء التناقض إذا رفضنا املوضوع  عدم رضورة

كن إظهار داللتها  -عىل خالف دعوى الدليل  يفرتض  صحة بعض العبارات التي مي 

                                                        

، 1944إصدار نيويورك العام  Jacques Maritainبقلم  The Dream of Descartes. أ خذت اإلشارة إىل هذا الرد من كتاب 1

 .141-138الصفحات 
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عىل نتيجة الدليل األنطولوجي الذي رفضه كانط. لقد رأينا كيف أّن اعرتاضه الثاين  املنطقية

يس محموالً، بالرغم من إمكانية انطباقه عىل الوجود املمكن، يبدو أنّه يصدق  بأن  الوجود ل

أيضاً عىل الوجود الرضوري الذي يشتمل  عليه الدليل األنطولوجي. وفقاً لذلك، توّصلنا 

إىل أّن كانط قد فشل يف الحالتني يف نفي إمكانية صياغة دليل  أنطولوجي. ثّم انتقلنا إىل 

سعى كانط من خاللها إىل إظهار استلزام الدليل الكوزمولوجي للدليل بحث الوسائل التي 

األنطولوجي ووجدنا أنّه قد أرىس هذه التبعية فقط عرب خطأ  منطقي، ولكننا مل نبحث 

 اعرتاضات كانط عىل الدليل الغايئ. مبا أّن كانط كان يشعر  أن:

  أو أسمى يعتمد  عىلالالهويت )الغايئ( عىل وجود كائن  أصيل -الدليل الفيزيايئ 

 .1الدليل الكوزمولوجي، والدليل الكوزمولوجي يعتمد عىل األنطولوجي

فإننا من خالل نقض اعرتاضاته عىل الدليلَني الكوزمولوجي واألنطولوجي قد قمنا 

 مر تني بدحض اّدعائه بأّن الدليل الغايئ باطل  بسبب اعتامده عىل هذين الدليلني.

 

                                                        

1. Kant, Critique of Pure Reason, p.298. 



 

 

 

 

 

 

 

 1ةنقديّ  دراسة الوجودي الربهان حول كانط رؤية

 2.م. افضليعلي

لرباهني حاول تفنيد ا ضمن نقده الذي طرحه عىل العقل النظري كانطإميانويل  القرن الثامن عورش فيلسوف

ة(، وجيّ ول)األنط ةالسابقون إلثبات وجود الله تعاىل، ومن جملتها الرباهني الوجوديّ  التي ذكرها الفالسفة

 حيث استهدفها بنقد  الذع .

يث طرح (، ح)األنطولوجي بالربهان الوجودي القديس أنسلم بدوره طرح برهاناً عرف يف الفلسفة الغربية

؛ وفحواه أّن الكائن املتعايل والكامل املنطبعة صورته يف الذهن سابقاً من قبل الفيلسوف رينيه ديكارت

 حينام يكون له مصداق  يف خارج الذهن، البورشي بوضوح  وبشكل  يختلف عن غريه، ال يكتسب معناه إاّل 

جود و ويف غري هذه الحالة فهو ال يدّل عىل املقصود؛ ألّن الوجود الواقعي بطبيعة الحال أفضل وأتّم من ال

، لذا ما مل يتحّقق وجود هذا الكائن املتعايل عىل أرض الواقع فهذا يعني إمكانية تصّور كائن  أكرث الذهني

 تعالياً منه يف الذهن بحيث يكون له وجود  خارجي.

ان عىل الربه طبيان أهّم اإلشكاالت واملؤاخذات التي ذكرها كانإىل  كاتب املقالة تطرّق يف بادئ األمر

ل عىل حمعترب كامالً يضاهئ سائر األوصاف التي ت  ، حيث أكّد عىل أّن وجود إحدى الصفات ال ي  الوجودي

، فالوجود برأيه عبارة  عن تحّقق   ألوصاف أحد األشياء؛ بينام أصحاب الربهان الوجودي  موضوع  معنّي 

 جانب سائر األوصاف، لكنّه أفضل منها قاطبًة.إىل  د صفة  تندرجيّدعون بأّن الوجو 

                                                        

، 84مجله فلسفه، دانشگاه تهران، بهارو تابستان  ،«یوجود کانت در برهان یدگاهد یبررسنقد و »أفضيل، عيل، املصدر: .  1

 . 110-91، صص 10شامره 

 عيل الحاج حسن. :تعريب

ة ميكن يران البحثية. من ضمن مقاالته الفارسيإ والفلسفة  الحكمة وعضو يف مؤسسة يرانإ الكاتب من الذين درسوا الفلسفة يف . 2

 .اسالمي در رابطة نفس و بدن لسوفانیعالمت صنعتي در فلسفة دکارت، راه حل ف ىل: برهانإاالشارة 
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كون بحيث ي تحليليةً  ليست قضيةً  برأي كانط «الله موجود»ة اإلشكال اآلخر الذي ذكره فحواه أّن قضيّ 

عن   يسفرة الّن إنكار هذه القضيّ أ اتّصاف املحمول باملوضوع فيها أمراً الزماً ورضورياً، لذا ميكن القول 

؛ ومن ناحية  أخرى لو اعتقدنا بكون هذه القضية تحليليًة وقلنا إّن الوجود نابع  ومستفاض   حدوث أّي تناقض 

ّسع من ة بطبيعة الحال ال تو ، ففي هذه الحالة نواجه مشكلًة أخرى؛ والقضايا التحليليّ «الله»من باطن مفهوم 

 كام هو موجود. نطاق معرفتنا، فهي ذات داللة  عىل ما هو موجود

القديس أنسلم الوجودي، وسائر انتقاداته منبثقة  عىل برهان النقدان املذكوران أعاله هام أهّم ما ذكره كانط

 يف الحقيقة منهام.

، املشار إليه أعاله يف إطار بحث  مس الرّد عىل نقد كانطإىل  الفصل الثاين من املقالة تطرّق الكاتب فيه هب 

وكام هو معلوم فأهّم مؤاخذة  ذكرها هذا الفيلسوف الغريب هنا محورها أّن الوجود ال يعترب بحّد ذاته كامالً، 

، فهو مل يوّضح السبب يف عدم كون الوجود كامالً. إذن، اإلشكال الوارد  إال أّن هذا االدّعاء موضع خالف 

 ة كالمه.أنّه طرح رأيه النقدي املذكور دون أن يثبته، لذا هناك ترديد  يف مصداقيّ  عليه

الوجود، لذلك  رضوريٌّ  هو عدم وجود رضورة  العتبار أّن الله ذايتٌّ  وأّما النقد الهاّم اآلخر الذي ساقه كانط

أّي تناقض  فيام لو قلنا بامتناع وجوده؛  تبنّى فكرًة عىل العكس متاماً من هذه الرؤية حينام قال ال يحدث

من فهمه الخاطئ ملسألة الوجود، ووّضح ذلك كام  ويف هذا السياق أكّد كاتب املقالة عىل أّن نقده ناشئ  

املواد »أثبت بجدارة  أّن املوجود ال يخرج عن ثالث حاالت  وصفها بـ  ييل: الفيلسوف املسلم ابن سينا

أحد الوجودات الذهنية حينام نحاول إىل  وهذا يعني أّن التصور الذهني الحاصل لدينا بالنسبة ،«الثالث

 بيان طبيعته يف عامل الواقع فهو ال بّد وأن يندرج ضمن أحد هذه األوصاف الثالثة:

 ( ممكن الوجود1

 ( واجب الوجود2

 ( ممتنع عن الوجود3

من تحليل النسبة بني هذه األمور وأحد الكائنات املوجودة يف عامل الواقع، أّن  بعد ذلك استنتج ابن سينا

، وذلك أنّنا لو تصّورنا زيداً من الناس عىل سبيل املثال، فال تقتيض الرضورة إىل  الوجود ال يفتقر أيّة ماهية 

.  وجوب وجوده يف عامل الواقع، بل غاية ما ندركه أّن وجوده معلول  لعلّة  فاعلة 

ىل إ زيد  من الناس عن الوجود؛ ولكّن األمر ليس كذلك بالنسبة إذن، ال يحدث هنا أّي تناقض  من تجريد

 الله عّز وجّل، فامهيته هي عني وجوده، لذا لو جرّدناها عن الوجود سوف يحدث تناقض  ال محالة؛ إال

غفل عن أّن املوجود الرضوري ذو ماهية  منطبقة  بالكامل عىل وجوده، أي أّن وجوده عني  كانطإميانويل 

 ماهيته كام ذكرنا.

هو التشويش يف بعض آرائه، أي أنّها غامضة   اإلشكال اآلخر الذي طرحه كاتب املقالة عىل نظريات كانط

تحليلية  وال وجود ملحمول   «الله موجود»إّن قضية  حمل عىل وجهني، مثالً قال من ناحية  وميكن أن ت  
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حقيقي فيها، وعىل هذا األساس طرح نقداً حولها؛ ومن ناحية  أخرى اعتربها مفهوماً تركيبياً، وال شّك يف 

 أنّه ناقض نفسه يف هذا املجال.

 إميانويل طرحهاالحقيقة أّن هذه املقالة جديرة باالهتامم من حيث رشحها وتوضيحها للمؤاخذات التي 

 (، وكذلك من حيث نقض هذه املؤاخذات.)األنطولوجي عىل الربهان الوجودي كانط

 التحرير

****** 

 ملخص

 ال لتايل فهو برهان، وباه حشو  نّ للربهان الوجودي أ  هها كانطبرز االنتقادات التي وجّ أ من 

مِّ عاء أ الوجود حسب ادِّ  نّ فائدة منه، أل   نّ الله. وهذا يعني أ  ن يف تعريفتباع الربهان قد ض 

ية ا تأليفة هي قضايكافة القضايا الوجوديّ  نّ . مع العلم أ تحليلية   ، قضية  «الله موجود»قضية 

و أ  الوجود، كامل   الربهان يعتمد عىل مبدأ كون ن  ذلك أ إىل  وليست تحليلية. يضاف

ل ، بيشء   يِّ محموالً حقيقياً أل أو  ميكن أن يكون صفةالوجود ال  . ولكن  حقيقيٌّ  محمول  

ة فقط. يحاول هذا املقال نقد وصافه الكامليّ وكافة أ اليشء  posit)ينحرص دوره يف وضع )

 دلة يف رفضها.ودراسة بعض انتقادات كانط ويذكر أربعة أ 

 مقدمة

آنسلم نّ نحن نعلم أ 
1
هو من ابتكر الربهان الوجودي 

2
إىل  متدِّ ثبات وجود الله وقد ق  يف إ  

 .ديكارت مهشهرها التقرير الذي قد  عنه وأ  اليوم تقارير عديدة  

 مثبات وجود الله عن طريق معنى ومفهو من خالله إ  يتمُّ  هو برهان   جوديالربهان الو  نّ إ 

د نكار وجو إ  نّ ر وجود الله يستلزم التناقض، أي إ إنكا نّ وهذا يعني أ  كلمة الله تعريفأو 

 بعض نّ نتقدي الربهان الوجودي مع العلم أ من كبار م عترب كانطالله يناقض تعريف الله. وي  

و أ  مفكرين آخرين سابقني عليه من أمثال توماس اكويناسإىل  ساسانتقاداته تعود يف األ 

                                                        

1. St. Anslem 1033-1109 

2. Ontological argument 
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 انتقادات كانط تتوجه بشكل   نّ وآخرين. ثم إ  وهيوم مثال ديكارتبعض معارصيه أ إىل 

بعض هذه االنتقادات  نّ ه ديكارت لهذا الربهان مع العلم أ مالذي قدّ التقرير إىل  سايسٍّ أ 

 يضاً.مها اآلخرون أ تصدق عىل بعض التقارير التي قدّ 

 شكل  وب الهامة عىل الربهان الوجودي الهدف من هذا املقال تقييم بعض انتقادات كانط

ما  نّ تي ارتكبها كانط يف باب الوجود. إ خطاء الواأل  بعض اإلبهاماتإىل  أخص اإلشارة

احبها نجليزية لصيعود للرتجمة اإل  «نقد العقل املحض»اعتمدنا عليه ونقلناه هنا عن كتاب 

فقد نقلناها عن مجموعة آثاره ذات  ا عبارات ديكارتمّ . وأ «نورمن كمب اسميت»

ها ليوأرشنا إ «راس»و  «هالدين»نجليزية للمرتجمني اللغة اإل إىل  ماملجلدين واملرتجَ 

 .(HR) اختصارنا بالعالمة

حيث  «نقد العقل املحض»كتابه إىل  فعمدنا طبعاً حاولنا بداية دراسة انتقادات كانط

 :مقاطع   ةِ لخصنا ذلك يف عورش 

 عىل الربهان الوجودي انتقادات كانط

الله هو الذات الكاملة  نّ )باعتبار أ  لسنا قادرين عىل تصور وإدراك معنى كلمة الله .1

 ذهاننا.عنه يف أ  1نه، بل لدينا فكرةع ّي مفهوم  ك أ واجب الوجود(. ال ّنتلأو  املطلقة

 ةمثلة املتعلقة بالقضايا الرضوريّ ضيح معنى واجب الوجود من خالل األ ال ميكن تو  .2

 عيانلأل »وليست صفة  «للقضايا». الرضورة )الوجوب(، صفة يف الرياضيات

ة )مثال ذلك: للمثلث ثالث رضوريّ  «قضية»ن يكون لدينا . ال ميكن أ 2«واملوجودات

 الرضوري )الواجب( ال معنى له. «املوجود»زوايا بالرضورة(، ثم يكون الكالم عن 

 الرضورة يف القضايا هي نّ ة واملوجود الرضوري أ ة الرضوريّ الفارق الهام بني القضيّ  .3

ذا إ »( املوضوع )مثال: 3و وضعبوجود )أ  ها مورشوطة  نّ ، أي إ «مورشوطة»دامئاً رضورة 

هذه  نّ . إال أ (ن يكون له ثالث زوايافمن الرضورة أ  «]أو مفروضاً [كان املثلث موجوداً 

                                                        
1. Idea 

2. Object 

3. Posit 
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الرضورة املورشوطة تختلف بالكامل مع الرضورة املطلقة للموجود والتي ننسبها 

 كامل.أو  صفةأو  قبل إثبات يشء ورشط   ودون قيد   ومطلق   رضوريٍّ  بشكل  

، عند ذلك 1«مريةنفس األ »حمول يف القضايا ذا كنا نفرض وجود املوضوع وننكر املإ  .4

إذا  . ولكن«ليس للمثلث ثالث زوايا»يحصل التناقض، كام لو قلنا عىل سبيل املثال 

ليس هناك مثلث » وقلنا: واحدةً وصافه ومحموالته دفعةً أنكرنا املوضوع مع كامل أ 

نكرنا أ إذا  وخالفاً الدعاء الربهان الوجوديإذا  ، لن يحصل التناقض.«ساسمن األ 

 متناقض. ، فلم نتحدث بكالم  واحدةً  وجود الله مع جميع صفاته وكامالته دفعةً 

جود دخلنا الو نا أ نّ أ  التناقض يف الربهان الوجوديإىل  نكار الله يؤديإ  نّ السبب يف أ  .5

 وهذا ليس الله موجود   الله ثم حملنا هذا الوجود عىل الله وقلنا مسبقاً يف تعريف

 يف معرفتنا. ضافة  إ  يّ أ إىل  ال فائدة منه والذي ال يؤديالذي  2سوى الحشو

 «له موجودال»ة الله وعليه تصبح قضيّ  من تعريف الوجود جزء   نّ أ   الربهان الوجودييبنّي  .6

وليست  5«ةتأليفيّ »جمعها هي قضايا بأ  4ةالقضايا الوجوديّ  نّ . مع العلم أ 3ةة تحليليّ قضيّ 

، عند ةة ال فائدة منها. وإذا كانت تأليفيّ ة، لكانت حشويّ ها لو كانت تحليليّ نّ تحليلية. أل

للموضوع  نكار محمول الوجود نسبةً عى الربهان الوجودي، إ مكن وخالفاً ملدّ ذلك أل 

 تناقض. يّ من دون حصول أ 

الوجود  نّ وآنسلم( عىل أساس أ  )حسب تقريري ديكارت يعتمد الربهان الوجودي .7

 .7بل هو مجرد محمول منطقي 6«محموالً حقيقياً »الوجود ليس  نّ كامل. مع العلم أ 

                                                        

1. Identical 

2. Totology 

3. analytic 

4. existential propositions 

5. synthetic 

6. real predicate 

7. logica predicate 
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يوسعه.  هو الذيمفهوم املوضوع و إىل  املحمول الذي ي َضمّ »املحمول الحقيقي هو 

 نّ . والواضح أ «ن يندرج هذا املفهوم مسبقاً يف مفهوم املوضوعومن هنا فال يجب أ 

م مفهو إىل  ميكن إضافته ه ليس مفهوم يشء  نّ إ ليس محموالً حقيقياً، أي »الوجود 

دور  نّ إ [ذاً؟ إ  «الوجود»فام هو دور  B 626,A548).«نقد العقل املحض») .«يشء

«ةاملعرفة الوجوديّ »
1
الوجود، هو وضع اليشء مع جميع » نأ للوجود هو يف  

«املنطقي»الدور  ولكن[. [«وصافهأ 
2
الوجود هو الرابط فقط يف » نللوجود هو أ  

املحمولية –ة القضايا املوضوعيّ أو  ة. يف القضايا غري الوجوديّ [«القضية
3
= )مثال: أ  

قادر مطلق «هو»الله 
4

بني املوضوع واملحمول وهو  «الرابط»، هو «هو»( فإن دور 

ةما يف القضايا الوجوديّ ذاته محموالً مستقالً. وأ  ليس بحدِّ 
5
هو  «الوجود»فإن دور  

«الرابط»ة دور كالقضايا غري الوجوديّ 
6

قامة رابطة بني املفهوم واملصداق ، والفرق إ

 نّ فقط ثم إ  «محمول منطقي»هو  محمول الوجود يف القضايا الوجودية نّ الخارجي. إ 

سوء  ثري منواملحمول الحقيقي هو السبب يف الك هذا الخلط بني املحمول املنطقي

  الوجود كامل. نّ أ  توهمإىل  الفهم وهو الذي أّدى

 واحًدا، فلو كان للمصداق شيئ  مضاف   8واملصداق 7يجب أن يكون مضمون املفهوم .8

ة ال فاملائة دوالر الخارجيّ )لهذا املفهوم  اً عىل املفهوم، عند ذلك لن يكون مصداق

ق وجود ة(. وعىل هذا األساس عندما نصدِّ تزيد سنتًا واحًدا عىل املائة دوالر الذهنيّ 

لو كان الوجود ا مّ يشء. وأ  يّ ، فلم نضف إىل مفهوم ذاك أ «ذاك موجود»ونقول  يشء  

                                                        

1. Ontological 

2. Logical 

3. Subject - predicate 

4. God “is” omnipotent 

 «موجود»= الله  ”God”isامثال: . 5

6. Copula 

7. Concept 

8. Object 



  407  كانط حول الربهان الوجودي دراسة نقديّة رؤية 

ليس يف  مع الوجودية 1املصداقإىل  يضاف يشءكاماًل حقيقيًا، فإنه أو  حقيقيةً  صفةً 

 املفهوم وعند ذلك تزول املطابقة الكاملة بني املفهوم واملصداق.

نا لو تصورنا يف اليشء كافة ن  ، إ «الوجود ليس كاماًل » نّ إىل ذلك الدليل عىل أ  يضاف .9

ء الناقص موجود فمع التصديق بوجوده، هذا اليش نّ : إ وقلنا الكامالت باستثناء واحدة  

 نّ وجود مع النقص املذكور؛ والواقع أ ليه هذا الكامل املفقود، بل اليشء ممل نضف إ

، ة ذاك اليشء الذي هو كاملالوجود لو كان كاماًل، يجب رفع ذاك النقص مع موجوديّ 

لله نا ار تصوّ ة. وعىل هذا األساس، إذا ا مبجرد املوجوديّ ألصبح كاماًل محضً والناقص 

 والذي ال نقص فيه، يبقى السؤال: هل هكذا ذات موجودة؟ كمل ذات  ه أنّ عىل أ 

ل يف مفهومي، ب تحلييلٍّ  ، لذلك فإنه ال ي َضّمن بنحو  خارجيٌّ  للمصداق وجود   نّ مبا أ  .10

ود يفتقدها املوج الخارجي آثار  . ومن هنا نجد أن للموجود تأليفيٍّ  ليه بنحو  يضاف إ

ملائة يف وضعي املايل وليس ا كبري   اختالف  إىل  الذهني فاملائة دوالر الحقيقية تؤدي

نقد »من كتاب  2عىل الربهان الوجودي دوالر الذهنية. )نهاية توضيح انتقادات كانط

 (.B360 ،A602–B620 ،A542، «العقل املحض

 نقد ودراسة آراء كانط

 ن  تي تقدمت يف الفقرات العورش، إال أ ال ه ميكن نقد ودراسة كافة انتقادات كانطنّ أ  صحيح  

فقط.  ةإىل بعض االنتقادات األساسيّ  تفرض علينا اإلشارة ة حجمهحدوديّ مطبيعة املقال و 

أرقام املصادر املذكورة يف نهاية املقال تتعلق بالفقرات العورش والتي ذكرت يف  ن  )إ 

 توضيح انتقادات كانط للربهان الوجودي(.

                                                        

1. Object 

املتقدمون عليه ومن هذه الجهة فلهم  قد ذكرها الفالسفة عىل الربهان الوجودي برز انتقادات كانطأ ن أ رشنا يف بداية املقال . أ 2

ودي الربهان الوج»، «الوجود ليس كامالً »قبيل: ، كاسندي الذي ذكر انتقادات من فضل التقدم. من جملة من اعرتض عىل ديكارت

مجموعة االعتاضات »، ديكارت؛ «اعتاضات واجابات»وبعض االشكاالت االخرى. راجع: كتاب « مصادرة عىل املطلوب

 .229- 228 . وذكرت اجابات ديكارت يف الصفحة185_188ص   HR، كاسندي، «الخامسة
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عىل املطلوب هي يف الواقع مصادرة   ن بعض انتقادات كانطإ  أواًل:
1

بها لغأ  نّ . أي إ 

 ةهذه الفرضيّ  نّ ، مع العلم أ «ليس كاماًل  الوجود» نّ كانط وهي أ  ةساس فرضيّ يعتمد عىل أ 

اعتبار هذه االنتقادات  نّ . إ وهي املحور األساس يف الربهان الوجودي ،اختالف   محّل 

لذلك ال ميكن اعتبارها نقًدا  ،ة املذكورةكانط للفرضيّ  «ثباتإ »ب عىل األقل  مورشوط  

 نّ املدافع عن الربهان الوجودي إذا متكن من إثبات أ  نّ مستقاًل. املقصود من هذا الكالم أ 

ك تسقط ثبات ادعاءه يف نفي هذه املقدمة، عند ذلأو إذا مل يتمكن من إ  «الوجود كامل»

عتبار ومنها هذا االدعاء. ومن جملة ذلك االنتقادات املتعلقة كافة انتقادات كانط من اال 

 باألرقام اآلتية:

ة يّ فرض نّ منا أ فرضنا وسلّ من اإلجابة: إذا  ربهان الوجودييتمكن املدافع عن ال :2الرقم 

لقضايا وليس يف املوجودات، ميكن إرجاع معنى ن تستخدم دامئًا يف ايجب أ  «الرضورة»

عني تالله »ة اآلتية: ة الرضوريّ القضيّ إىل  واجب الوجود(أو  ي الذات الكاملة)أ  كلمة الله

الوجود يف هذه القضية قد »: جابة بأنّ من اإل  . يتمكن كانط«الذات املوجودة بالرضورة

 نّ موضوع القضية )الله(، والحقيقة أ حمل بالرضورة عىل وهو يَ  صفةً أو  فرض محموالً

ء عاة االدبصحّ  اعتبار انتقاد كانط منوط  . إذا «الوجود ليس كاماًل وليس محمواًل حقيقيًا

 املذكور.

، فهل «ذا تصورنا كافة كامالت اليشء باستثناء واحدةإ »جابة بالقول: ميكن اإل  :9الرقم 

 ؟«الجهل»نقص آخر أمثال أو  ، عدم اليشء«الواحد»من هذا النقص 

لك عند ذ ،«الوجود»هذا اليشء ال ميتلك كافة الكامالت باستثناء  نّ إذا كان املقصود أ 

، غري «مع موجودية ذاك اليشء، ال يضاف ذاك الكامل املفقود» نّ من أ  يكون كالم كانط

 إىل «الوجود»رفع النقص املتعلق بعدمه ويضاف كامل إىل  وجوده يؤدي نّ صحيح. أل 

الواحد، ما هو غري  «النقص»كان املقصود من ذاك إذا  خرى. ولكنكامالته األ كافة 

 إىل رفع ( فقط وال يؤدي«العدم»ي أ لنقص )رفع عني هذا اإىل  ، فإن وجوده يؤدي«العدم»

اليشء الناقص غري املوجود من وجهة نظر  خرى فإنّ أ  . بعبارة  «الجهل»مثال النقص اآلخر أ 

                                                        

1. Beg the question 
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داً. وليس نقصاً واح «نقصان»، وخالفاً لرأي كانط، ميتلك املدافعني عن الربهان الوجودي

ص اليشء الناق نّ وأ  «الوجود ليس كامالً» نّ أ  املبني عىل فرضيةشكال كانط إ  نّ وهذا يعني أ 

قص عنه مع املوجودية. وهذا يعني أن كانط أراد رفع النإىل  نسان جاهل( ال يؤدي)مثل اإل 

فاستعان بهذه النتيجة عينها وهذا هو املصادرة عىل  «الوجود ليس كامالً»ن إثبات أ 

 املطلوب.

ىل إ ثبات انتقاداته يلجأه إل نّ أ  يّ عن املوضوع أ  خارجةً  بعض انتقادات كانط نّ إ  ثانياً:

ن م بسةً تمق وّناذجَ  مثلةً ، فقد استخدم كانط أ عى الربهان الوجوديعن مدّ  مسائل خارجة  

مع العلم أن نفاه عن املمكنات أو  ثبتهما أ  «واجب الوجود»إىل  حيث نسب «املمكنات»

 «فقط وفقط»واجب الوجود أو  ها تصدق حول الذات الكاملةنّ مدعى الربهان الوجودي بأ 

آخر. وميكن مشاهدة ّناذج لهذه املجموعة من االنتقادات  ّي موجود  وال تصدق حول أ 

 يف الحاالت اآلتية:

مثال: للمثلث ثالث زوايا( تكون كافة القضايا الرضورية )أ  نّ أ  صحيح   :4و  3الرقمني  

موضوعها  «مكانإ»ذلك بسبب  نّ فيها مورشوطة بوجود املوضوع، إال أ رضورة املحمول 

حول وجود  «فقط وفقط»يدور  عى الربهان الوجوديمدّ  نّ ، مع العلم أ «مكان الخاصباإل »

كانت موجودة، لكانت الصفة لو »عندما نتحدث حول املمكنات ونقول:  «واجب الوجود»

 وبالتايل «ن ال تكون موجودةمن املمكن أ »ها نّ ، فمعنى هذا الكالم أ «الفالنية رضورية لها

ه نّ أي أ  «واجب الوجود»ه ال ميكن استخدام هذا الكالم حول نّ ، إال أ لن تكون هذه الصفة

ملمكن عدم وجود من ا»مر يعني هذا األ  نّ أل  «جد واجب الوجود،...ذا و  إ »ال ميكن القول 

وليس  «ممكن الوجود»يكون الوجود والعدم ممكناً له فهو  يشء   ، وكلُّ «واجب الوجود

 واجب الوجود. وهذا ينايف ويناقض تعريف «واجب الوجود»

 نكار املوضوع واملحمول معاً ال يؤديإ » نّ ( وقوله بأ 4الرقم )يف  كالم كانط نّ كام أ 

دق حول نكرنا وجود املثلث وكافة زواياه معاً(، فهو كالم يص)كام لو أ  «التناقضإىل 

يجة التي وبالتايل فإنه النتمر آخر سوى ذلك أ إىل  مثلته ال تشرياملمكنات فقط، ال بل فإن أ 
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( B622،A594)م.ن، نهاية  «يضاً ألمر يصدق عىل واجب الوجود أ ن هذا اإ »ي وصل إليها أ 

 غري مربر.

عض إنكار وجود ب نّ الدليل عىل أ » نّ بأ  قة يجيب املدافع عن الربهان الوجودييف الحقي

جود ليس الو  نّ حيث إ  التناقضإىل  مثال املثلث وكافة ما يتعلق به، ال يؤدياملوضوعات أ 

وبالتايل فإن واجب الوجود أو  ه الزماً للذات الكاملةنّ  أ ة ممكنة الوجود إاّل ّي ماهيّ الزماً أل 

 .«التناقضإىل  نكار الوجود يؤديإ 

الوجود ليس الزماً ملاهية  نّ بأ  «الوجود ليس كامالً» نّ عىل أساس مبدأ أ  قد يجيب كانط

عدم كاملية »ة عىل فرضيّ  الله، ومع ذلك يكون الجواب كام يف الحاالت املذكورة مبنيٌّ 

فكرة واجب الوجود » نّ أ كانط إلثبات أ . عىل كل األحوال ال يجب أن يلج«الوجود

م برهاناً عىل هذا ن يقدّ ، بل يجب أ «املمكنات»ستخدم حول ي   ّنوذج   يّ أ إىل  ،«تناقضية

عاه دّ واخراجه عن م استقاليل، وإال كان عمله مبثابة تحريف الربهان الوجودي مر بشكل  األ 

 ساس.األ 

ملام الكايف مبضمون عدم الدقة واإل إىل  خرىاأل  تعود بعض انتقادات كانط ثالثاً:

قضية  نّ ( أ 5الرقم عى )يف وادعاء املدافعني عنه، مثال ذلك عندما يدّ  الربهان الوجودي

 ّي نتيجة معرفية.هي قضية حشوية ال تحمل أ  «الله موجود»

 ه وخالفاً الدعاء كانطنّ أ  ي يجب االلتفات إليها يف الربهان الوجوديالنقطة الهامة الت

 ، بل«املوجودية»نا ال نعرّف الله بـ نّ الله وهذا يعني أ  د جزًء من تعريفمل نجعل الوجو 

 ةكام ال نتوقع من الطبيع) «الوجودواجب »أو  «الذات الكاملة املطلقة»بـ  فنا الله بدايةً عّر 

وإال كان ال يختلف عن  مكان  وإ نقص   يِّ هاً عن أ الله منّز  لوهية وتعريف الله سوى كوناأل

 نّ الدقة العقلية أ أو  سائر املخلوقات(، ومن ثم ندرك من خالل الحركة االستداللية

اللنا صحيحاً واجب الوجود. ولكن هل يعترب استد أو  الكامل املطلق «الزمة»ة املوجوديّ 

هان الرب  ن  وهي أ  املسألة اآلتية رضوريٌّ إىل  خرى، ومع ذلك فااللتفاتأم ال، فهذه مسألة أ 

كون الوجود جزء من تعريف الله وبعد ذلك نستخرج هذا الوجود  عي بدايةً الوجودي ال يد  

ة ساس ذلك قضيّ عىل أ  «لله موجودا»من داخل املوضوع ونحمله عليه لتكون قضية 



  411  كانط حول الربهان الوجودي دراسة نقديّة رؤية 

ل نقول يف ، ب«ف زواياه قامئتنيتؤلّ  شكل  »ه نّ ف املثلث ابتداًء عىل أ نا ال نعّر نّ ة كام أ حشويّ 

 نا غري مطلعني ابتداًء عىل مجموعنّ ثالثة أضالع وثالث زوايا حتى أ له  ه شكل  نّ تعريفه أ 

ملنطقي لهذا التعريف كون زواياه الالزم ا نّ كن ندرك بعد ذلك وبواسطة الدليل أ زواياه، ول

، بل  معلومني عندنا ابتداءً قامئتي زوايا املثلث غري نّ ىل هذا األساس، وكام أ قامئيتني. وع

ثلث، مجموع زوايا امل»قضية  نّ لتعريف املثلث وكام أ  كنتيجة   جديدةً  ل لدينا معرفةً تحص

نا ابتداًء ل الله غري معلوم  ، وبهذا النحو يكون وجود حشويةً  ليست قضيةً  «يساوي قامئتني

دلة العقلية، لذلك كانت استنتاج ذلك من خالل الدقة واأل يجب  يف تعريفه وبعد ذلك

، فهي ليست قضية حشوية. سنتعرض ملزيد جديدةً  تحمل لنا معرفةً  «الله موجود»قضية 

ت انتقادا نّ (. إ 7و 6من التوضيح يف هذا الخصوص يف الجزء الالحق )رابعاً، الرقمني 

 جاباتضات كاسندي وإ يف اعرتا مت هنا، ستذكر وبوضوح  دّ جابات التي ق  كانط واإل 

 .ديكارت

 قائالً: ديكارتعىل  كاسنديعرتض اِ 

لقد جعلتم الوجود يف زمرة كامالت الله ولكنكم مل تجعلوه يف زمرة كامالت  

دون كامالت املثلث، ال تذكرون الوجود الجبل... ويف النتيجة عندما تعدّ أو  املثلث

دون ن املثلث موجود، وهكذا عندما تعدّ أ وهنا ال نستنتج  ]تيف زمرة هذه الكامال  [

 نّ وبالتايل ال ميكنكم االستنتاج بأ  ن تجعلوا الوجود يف زمرتهاكامالت الله، ال يجب أ 

 (.186، ص 2ج  ،HRردتم املصادرة عىل املطلوب )أإذا  الله موجود، إال

من خالل اعرتاضاته بأن الله وإن كان جامًعا لكافة الكامالت حسب  كاسندييستنتج 

اعرتاضه ) مستقلٍّ  ثبات وجوده بشكل  ال ميكن استنتاج وجوده منه ويجب إ التعريف، إال أنه 

مصادرة عىل املطلوب  (، وإال كان ادعاء الربهان الوجودي9رقم  هذا شبيه بانتقاد كانط

 وقبول النتيجة باعتبارها مقدمة. يقول:

ي الوجود أ  –ن تفكروا بوجوده ومن دون أ  دون جناح   ر حصان  كام ميكنكم تصوّ 

 ه ذو علم  نّالتفكري حول الله وأ يضاً عىل هذا النحو ميكنكم أ  –الذي تعتربونه كاماًل 

بحيث لو كان ميتلكه كان  وجود  ن تعتربونه صاحب وكافة الكامالت من دون أ  وقدرة  

ساس، كام نتمكن من تصور حصان ميتلك كامل الجناح أكرث كاماًل. وعىل هذا األ
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ذلك عىل، كاأل ي امتالكه شيئًا تعتربونه الكامل ال ميكننا استنتاج وجود الحصان، أ و 

خرى من دون استنتاج وجوده بل ذاتاً متتلك العلم والكامالت األ  ميكن اعتبار الله

يث كامالت حكام كافة ال الوجود» نّ هذا األمر إلثباته يف النهاية. وإذا كان يقول بأ قى يب

ثباته كم تقصدون شيئا يجب إنّ، إال أ«عىل كامالت الذات يف املفهومضمنت أ 

 ها مقدمة... )وعىل هذا األساس( وكام سندرك الحقاً نّ( وتقبلون النتيجة عىل أ)مسبقاً 

يف املثلث كذلك  هذه الخصوصية )قامئتي الزوايا( موجودةٌ  عن طريق الربهان فإنّ 

 (187-188ثبات وجود الله )م.ن، ص يجب اإلتيان بالربهان إل 

، من وجهة نظر «الله موجود»قضية  نّ يف جوابه عىل اعرتاض كاسندي أ  د ديكارتيؤكّ

 نّ منه وليست مصادرة عىل املطلوب وأ  استنتاًجا ال فائدة، ليست اتباع الربهان الوجودي

ه ال ميكن نّ مبا أ . و املثلثو زوايا املثلث قامئتني كونكالنسبة بني  اللهو الوجود النسبة بني

مصادرة عىل املطلوب وكام ال ميكن  «مجموع زوايا املثلث، قامئتني»اعتبار قضية 

إىل  اتهاثبهذه املسألة هي قضية نظرية يؤدي إ اعتبارها حشًوا ال فائدة منه )يف الواقع فإن 

، ليست مصادرة عىل املطلوب. وقد ذكّر ديكارت «الله موجود»فادة علمية(، كذلك قضية إ

 يف جوابه بهذه النقاط:

علقة بذات الله فهو مصادرة عىل املطلوب شياء املتأن نعترب الوجود يف زمرة األ

م نتثلث يف زمرة خصوصيات املثلث... أقامئتي زوايا امل بنفس مستوى كون

. إال «زوايا املثلث تساوي قامئتني، ومل يثبت وجود الله نّ ثبت أ »)كاسندي( تقولون: 

د إثبات وجو  برهان نّ مع فارق أ  ثباتهام واحدٌ أسلوب إ نّ كم ترتكبون خطأً واضًحا أل نّأ

 (229-228كرث وضوًحا )م.ن، ص الله أكرث بساطة وأ

عىل رغم وضوحها الظاهري حيث تؤدي  هناك ابهامات عديدة يف انتقادات كانط رابًعا:

. ميكن اآلخرفكاره هنا مع البعض فال تتناسب بعض أ  نتائج متناقضة  إىل  هذه االبهامات

انتقاداته عىل  همّ )والتي هي من أ  7ورقم  6مر يف االنتقاد رقم مصداق هذا األ مشاهدة 

 (:الربهان الوجودي

ن قضية  أ تأليفية ويفأو  ، تحليليةالقضايا الوجودية يجب بذل املزيد من الدقة يف كون

 يف واضح   محمولها بشكل   درج كانطالقضايا التي أ  نّ إ منهام.  يِّ مصداق أل  «الله موجود»
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 نّ  أ للمثلث ثالث زوايا(. واعتربأو  نسان حيواناملوضوع، هي التحليلية )أمثال اإل  تعريف

القضايا التأليفية هي التي يكون محمولها خارج بالكامل عن مفهوم وتعريف املوضوع 

 هناك مجموعة ثالثة غري هاتني املجموعتني نّ اإلنسان عامل(. إال أ أو  أمثال: الورقة بيضاء)

م تأليفية؟ هي عبارة عن قضايا ال يندرج محمولها حيث يجب الدقة: هل هي تحليلية أ 

ون ي القضايا التي تكعنه بالكامل، أ  يف املوضوع وليست خارجةً  ورصيح   واضح   بشكل  

لتعريف املوضوع والتي تحتاج للمزيد من الدقة  محموالتها من اللوازم املنطقية

مجموع »واالستدالل، الستنتاجها من باطن تعريف املوضوع مثال ذلك القضية اآلتية: 

 محمولها يستخرج من باطن نّ اعتربنا هذه القضية تحليلية أل إذا  .«درجة 180زوايا املثلث، 

الذات »جب اعتبار القضية اآلتية تعريف املوضوع وهو ليس خارًجا عنه، عند ذلك ي

 ح  وواض رصيح   الوجود مل يندرج بشكل   نّ تحليلية، أل  «واجب الوجود موجودأو  الكاملة

يف معنى موضوع القضية ويجب استنتاجه منها. ويف هذا الحال وخالفًا لرأي كانط ستكون 

 لرأي كانط فإنّ  االقضية الوجودية )الله موجود( قضية تحليلية وليست تأليفية. كذلك وخالفً 

ملعرفة بكون ا نّ معرفتنا بالله )كام أ إىل  ها تضيفنّ ة ألهذه القضية التحليلية ليست حشويّ 

 زوايا املثلث قامئتني تزيد علمنا به(.

 للموضوع، بل هو الذي ن القضايا التي يكون محمولها ليس تكراراً اعتربنا أ إذا  ولكن

أليفية. ت «الله موجود»يكون من لوازم املوضوع الذاتية، تأليفية، عند ذلك تصبح قضية 

)كام  «درجة 180زوايا املثلث، »مثال يجب اعتبار بعض القضايا من أ  وحسب عقيدة كانط

ن فية أل ايا تأليالخط املستقيم( قض قرص فاصلة بني نقطتني،أ أو  12=5+7 يضاً لو قلنا أ 

 ضالع الثالث والزوايا الثالث.درجة مل تضمن يف معنى األ  180ارة عب

 واملدافعني عن الربهان الوجودي ديكارت نّ املسألة التي يجب االلتفات إليها هنا أ 

هذا أمر واضح ملن استنتاج وجود الله من رصف التعريف و »مكان كانوا قد ادعوا إ نْ وإ 

يلية ، قضية تحل«الله موجود»ن قضية ، ولكن هذا ال يعني أ «الله ميتلك الدقة يف تعريف

تعريف العديد من املفكرين )ومن جملتهم ديكارت( للقضية  نّ وجهة نظرهم. الحقيقة أ من 

عتربه ا لهذه القضايا، فام اعتربوه هم قضايا تحليلية التحليلية، يختلف عن تعريف كانط
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الرياضيون  لبغ. يعتقد أ برز ّنوذج لهذا الكالم قضايا الرياضياتأ  كانط قضايا تأليفية. لعّل 

أبرز  نحليلية ويعتربون هذه املسألة مقضايا الرياضيات هي قضايا ت نّ بعد كانط وخالفًا له أ 

 سس نقد كانط.أ 

 لتي تحصل من رصف تعريفا»من وجهة نظرهم هي القضية  ما القضية التحليليةأ 

 نساناإل  ندراج املحمول يف املوضوع واضًحا )مثال ذلك قضية:اِ  عم من كوناملوضوع، أ 

ندراج اِ  كانأو  (كانطحيوان( حيث تكون القضية هنا حشوية )وهي القضية التحليلية عند 

مام الذهن من العبور عن هذه أ  املحمول يف املوضوع من خالل عدة وسائط حيث ال مفرّ 

االستدالل املنطقي ومن ثم الوصول للنتيجة كام يف أو  الوسائط من خالل التأمل العقيل

، كان أقل انتام كالوسائط كلّ  نّ املثلث تساوي قامئتني؛ والحقيقة أ قضية كون زوايا 

يحتاج  كرث خفاًء حيثام زادت الوسائط كانت النتيجة أسهل وكلّ الوصول للنتيجة أوضح وأ 

يف ) النتيجة. يف هذه الحال تكون القضايا التحليليةإىل  الذهن للمزيد من الجهود للوصول

ن دون مها ليست حشوية وليست نّ ايا تأليفية )حسب فهم كانط( إال أ فهم اآلخرين(، قض

مل يضمن يف  12ن مفهوم قضية تأليفية أل  «12=7+5» قضية نّ فائدة. عندما اعترب كانط أ 

والقضية  3=1+2و+ )وعىل هذا النسق يجب اعتبار القضية الواضحة  7+5مفاهيم 

لة الذات الكام»وىل يجب عليه اعتبار قضية ( قضايا تأليفية من باب أ 2=1+1ة البديهي

الفارق و  مجموع زوايا املثلث قامئتانهذه القضية شبيهة بقضية  نّ قضية تأليفية أل  «جودةمو 

ىل إ يحتاج وجوب الوجودأو  الكاملاالستنتاج العقيل واملنطقي للوجود الخارجي من  نّ أ 

ج . يف الحقيقة فإن القول باندراتعريف املثلثمن  القامئتنيقل من استنتاج وسائط أ 

مباين خاصة عىل إىل  و وجوب الوجود( يحتاج)أ  الكامليف تعريف  الوجود الخارجي

يتافيزيقية األصول املىل فرضيات قبلية عىل مستوى وإ مستوى الرؤية الكونية الفلسفية

درج الوجود من نّ وليس من الصحيح القول أ ساسها ميكن اعتبار الوجود كاماًل والتي عىل أ 

وًدا . بذل كانط جهتعريف املثلثيف  األضالع الثالثةبنفس وضوح اندراج  الكامليف 

، وذلك بناًء عىل مبادئ وفرضيات الوجود ليس كاماًل وليس محمواًل حقيقيًا نّ إلثبات أ 

واملعرفة، ولو كان اندراج الوجود يف الكامل واضًحا كام يف اندراج  قبلية يف رؤيته للوجود
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 كان هناك منكر له. وعىل هذا األساس يف املثلث كام «الزوايا الثالثأو  االضالع الثالثة»

ما ادعاء . وأ «بديهية»وليست  «نظرية»هي قضية  «الوجود كامل»قضية  نّ ميكن القول أ 

ة بني العقلية واملنطقيائط ة الوس( البداهة فهم يقصدون من ذلك قلّ مثال ديكارت)أ  البعض

 مور النظرية األخرى.األ إىل  املقدمة والنتيجة وذلك باملقارنة

ّمن يف تعريف» نّ د فيه: مبا أ الذي أكّ دليل كانط وعىل هذا األساس فإن    الوجود قد ض 

خاطئ.  هو دليل «الله، لذلك فإن قضية الله موجود، قضية تحليلية وحشوية وال فائدة منها

القضية تأليفية بناًء عىل معيار كانط  نّ  أ يبنّي  وما ذكره املدافعني عن الربهان الوجودي

 وتعريفه وبالتايل فهي ليست تحليلية.

بهامات ، هناك إشكاليات وإ 6م اإلشكاليات املذكورة حول اإلنتقاد رقإىل  باإلضافة

للمحمول  التعريف واملعيار اللذين قدمهام كانط ن  ؛ واملقصود أ 7ر حول االنتقاد رقم تدو 

 عي بأنّ ه يدّ نّ أخرى ومع أ  ومن جهة   الحقيقي، مبهامن وميكن حملهم عىل معان  عديدة  

ل لتي ذكرها ميكن القو ، ولكن وبناًء عىل بعض املعايري ا«الوجود ليس محمواًل حقيقيًا»

ما يتعارض مع ترصيحات كانط من املعاين قد نجد  واحد   لكّل  نّ ام أ ، كحقيقيٌّ  ه محمول  نّ أ 

 .7ماكن عديدة. لذلك من الرضوري الدقة يف االنتقاد رقم التي أدىل بها يف أ 

شكال للربهان الوجودي وهو اإل  برز االنتقادات التي وجهها كانطأهم وأ  لعل   :7الرقم 

الوجود ليس » نّ أي أ  «الوجود ليس كاماًل » نّ قوله أ ل أساس الفكر الكانطي الذي يشكّ 

إىل  الذي يضاف»ه املحمول: نّ ف املحمول الحقيقي عىل أ فهو يعرِّ  «محمواًل حقيقيًا

 . ولكن ما هو املقصود الدقيق من التوسعة؟1«مفهوم املوضوع وهو الذي يوسعه

ني هذا املقال تبي بهام. سأحاول يفد من نقاط اإل يف الواقع يحيط باملسألة هنا العدي

 م ال؟بعد ذلك: هل الوجود محمول حقيقي أ ضح املعاين املتعددة املحتملة، ليتّ 

 مفهوم املوضوع شيئاً ال نعلم نحن ما هو وإنْ إىل  املحمول يضيف نّ هل املقصود أ  -أ

ثال ، توسعة معرفتنا باملوضوع )م«التوسعة»خرى املقصود من هذه أ  كان يندرج فيه؟ بعبارة  

ر، مقصود من املحمول الحقيقي هذا األ كان املإذا  معرفتنا بقامئتي زوايا املثلث(؟ذلك 

                                                        

1. …is added to the concept of the subject and enlarge sit. 
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راك دأي اإل )املوضوعات شيئاً إىل  ه يضيفنّ يكون الوجود محموالً حقيقياً، أل عند ذلك

 مر عندما اعترببهذا األ  املوجود فينا( ليس جزًء من املوضوع. يف الحقيقة اعرتف كانط

رفتنا بالقضية(. زيادة مع التحليليةساس بينها وبني الفارق األ  نّ ة )أل ة تأليفيّ ا الوجوديّ القضاي

 مر:بهذا األ  ح كانط يف بعض عباراته حول الربهان الوجوديوقد رصّ 

مون ي االرتباط مبضأ [بواسطة هذا الطريق  جديد   ممكن   دراك  إ  يحصل فكرنا عىل

 ]من خالل التجربة خرى االطالع عىل وجود يشء  أ  كملها وبعبارة  التجربة بأ

 B629،.(A601)م.ن،

الضبط اركيل هو يف هذه املسألة بساس بني مثاليته ومثالية بالفارق األ  نّ أ  يعترب كانط

 ،نا عندما نعلم بوجود يشء  نّ الخارجي وهذا يعني من وجهة نظره أ ي معرفتنا بوجود العامل أ 

 دراكنا ومعرفتنا يشء مل نكن نعلمه من قبل.إ إىل  ه يضافنّ فإ

 مفهوم املوضوعإىل  املحمول الحقيقي، يضيف ن  هل املقصود من تلك العبارة أ  -ب

 منيٍّ ض بنحو  أو  كان ذلك رصيًحا سواءً  –شيئًا مل يندرج يف األساس ضمن معنى املوضوع 

وهو خارج بالكامل عن دائرة معنى ومفهوم املوضوع )مثال ذلك: العلم  – واستنتاجيٍّ 

الوجود  ك يكونكان األمر كذلك، عند ذلإذا  البياض بالنسبة للورقة(؟أو  بالنسبة لإلنسان

ال أمثمتاًما عن معنى كافة املاهيات ) يختلف «الوجود»معنى عبارة  ن  محمواًل حقيقيًا أل 

 يّ ن ما نفهمه من مفهوم أ ما نفهمه من عبارة الوجود يختلف ع نّ إ اإلنسان، الورقة،...(. أي 

املحمول بالنسبة للموضوع،  «توسعة»من  خرى هل يقصد كانطأ  آخر. بعبارة   موضوع  

املفهومي للمحمول بالنسبة للموضوع؟ هنا، يكون الوجود محمواًل  «ة واإلختالفالغرييّ »

، يشء   «وجود»ق ط األخرى عن هذا األمر فعندما نصدّ حقيقيًا. وتحيك بعض عبارات كان

ًدا يف ليه ليس موجو نا ننسب شيئًا إنّ إ  يأ « مفهوم ذاك اليشء»نا نخرج بالكامل عن دائرة فإنّ 

 دائرة مفهومه:

ابعد إىل  ن نذهب، ومهام وكيفام كان مضمونه، يجب أ ءمهام كان مفهومنا لليش

 (.B629 ،A601ليه )م.ن، املفهوم لنتمكن من نسبة الوجود إ من

 :نّ ىل أ يدل ع «تأليفية بأكملها القضايا الوجودية» بأن   ترصيح كانط يف الواقع فإنّ 
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 عن معنى ومفهوم وتعريف كّل  ه خارجٌ نّيشء، أي إ عريفالوجود مل يندرج يف ت

 ماهية.

مقوالت »سواء اعتربنا الوجود من  «املفاهيم املاهويةغري »عىل هذ األساس، الوجود 

«وضع اليشء»د اعتربناه مجّر أو  «الفاهمة
1
«رابطًا يف القضايا»اعتربناه أو  

2
فقط وعىل كل  

 حال فهو محمول حقيقي:

 (.B629 ،A548يندرج مسبًقا يف مفهوم املوضوع )م.ن،  نْ ال يجب أ 

 يف «التوسعة الخارجية»املحمول الحقيقي للموضوع،  «توسعة»هل املقصود من  -ج

ىل إ نا عندما نضيف صفة )باعتبارها محمواًل حقيقيًا(نّ مقابل التوسعة الذهنية؟ املقصود أ 

نسان إل مل تكن قبل ذلك )مثال ذلك عندما يصبح ا جديدة   موضوع، تظهر يف الخارج حقيقة  

منهام آثار خاصة  عامل الخارج فيكون لكلٍّ  يف جديد   عينيٌّ  مر  ، فقد حدث أ غنيٌّ أو  عامل  

ً الفقري؟( هنا يكون املحمول أ أو  نسان الجاهليفتقدها اإل   محمواًل حقيقيًا. والسبب يضا

ي ب عليه آثار يفتقدها املفهوم الذهناليشء عندما يصبح موجوًدا، يرتتّ  نّ أ  ح كانطكام يرصّ 

 الرصف:

من  كرثيف وضعي املايل أ كبري  اختالف  إىل  ؤديولكن املائة دوالر الحقيقية ت

 (.B627 ،A599مفهوم املائة دوالر الرصف )م.ن، 

 وإليضاح املسألة يجب «كامل   الوجودَ » نّ أ  ن نستنتج هنا وخالفًا لعقيدة كانطميكننا أ 

، «املك»فهل العلم  «نسان عاملاإل »نا عندما نقول عىل سبيل املثال نّ د من البداية أ ن نحدّ أ 

الجهل  نّ دنا من خالله أ وما هو املعيار الذي اعتمدناه يف ذلك وما هو املعيار الذي حدّ 

نسان الجاهل املمزوج الذي نجده يف اإل  «الفقدان»مر عبارة عن األ  ؟ أليس هذا«نقص»

 ّل ، يح)باسم العلم( لتمأل هذا الخالء ثم عندما تأيت حقيقة   «خالء الحقيقة»من  بنوع  

كان معيارنا للنقص أمور إذا  ؟«كامل». ثم يقول بعد ذلك ظهر «الفقدان»الوجدان مكان 

 «دمع» عنه ما يعرّب  وأ  «والفقدان الخالء»مثال الجهل، العجز، الفقر... وما يطلق عليه من أ 

                                                        

1. Positing a thing 

2. Copula 
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لعلم عتبار الك نحصل عىل املعيار الذي نريد ال منها، عند ذ واحدة   الحقائق املتعلقة بكلِّ 

. «العدم»مكان  «الوجود»ي حلول أ  «والفقدان إزالة الخالء»ي كاماًل أ  ...والسلطة واملال و

عندما يصبح اإلنسان عاملًا؟ وعندما يكون  جديد   عينيٌّ  خرى، هل يحصل أمر  أ  بعبارة  

 ويحّل  «عدم اإلنسان»يحصل األمر عينه حيث تزول عني خالية باسم  «اإلنسان موجود»

 حقق، بل ت«نسان عاملاإل »و  «نسان موجوداإل »س هناك اختالف كبري بني . لي«وجود»مكانه 

 . وعليه كام اعتمدنا عىل«نساناإل »ة باسم ويف الثاين ماهيّ  «العلم»ة باسم حدهام ماهيّ يف أ 

حقيقة باسم العلم مل تكن موجودة(،  «وجود»العتبار العلم كاماًل )واملعيار عبارة عن  معيار  

سان نحقيقة تحمل اسم اإل  «وجود»إىل  كذلك وعىل هذا النحو وبنفس املعيار يجب النظر

 ذاتها. مل تكن موجودة وهي كامل بحدِّ 

و أ ]ضيف املحمول الذي ي  »من عبارة املحمول الحقيقي الذي هو  هل يقصد كانط -د

 «آخر» ي لحق بيشء  أو  املحمول الحقيقي يتصل نّ ، إ «بوسعه مفهوم املوضوعإىل  [يضم

ئدة ويتعزر رث فاكصفاته السابقة فيصبح وجوده أإىل  يف عامل الخارج وبالتايل يضيف

، «زيادة املوضوع»و  «الزيادة عىل املوضوع»خرى هل املقصود من مضمونه وبعبارة أ 

ل االنسان عىل سبيإىل  املالأو  الحصانإىل  )فعندما يضاف الجناح «االنضامم الخارجي»

 نسان غني؟( يف هذا الحال يكون كانط عىل حق  ملثال يصبح عندنا حصان ذو جناح وإ ا

 وهذا ما تحيك عنه بعض عباراته: «الوجود ليس محمواًل حقيقيًا»ن يقول يف أ 

م مفهو إىل  ضافتهه ليس مفهوم يشء ميكن إنّليس محمواًل حقيقيًا، أي أالوجود 

 (.B926 ،A548م.ن، اليشء )

اده ر مل يقصدوا ما أ املدافعني عن الربهان الوجودي نّ هنا بأ  ميكن االعرتاض عىل كانط

غلب انتقادات كانط وكام يكون العلم كامل الذي توجهت إليه أ  كانط باألخص ديكارت

كون في «موجود آخر»إىل  ، كذلك الوجود ي ضم«موجود»إىل  ه يضمّ نّ أي أ  «آخر»ملوجود 

الزم وعدم االنفكاك بني الوجود ، هو الت«الوجود كامل»ن كاماًل له. ويقصد ديكارت من أ 

 ارة  ان عن بعضهام. بعبحيث ال ينفكّ  «املثلث»و  «القامئتني»الكامل كام هو الحال بني و 

وجدنا ل «الكامل املطلق»يف معنى ومفهوم  ة  لنا بدقّ تأمّ إذا  نانّ يريد ديكارت القول أ  خرى،أ 
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ستحالة عدم وجود الذات املطلقة بالكامل وذلك بنفس املعيار الذي يجعلنا نعترب العلم اِ 

 )املقابل للجهل( والعجز )املقابل للقوة( كاماًل. يقول حول هذه املقارنة:

 تفكيك وجود الله عن ماهيته غري ممكن   نّ حول املوضوع أدرك أ  فكر وبدقة  ندما أع

مكان التفكيك بني تساوي املثلث وكون زواياه قامئتني عن ماهية مستوى عدم إإىل 

)الذات  له  ر إتفكيك مفهوم الوادي عن مفهوم الجبل. ويف النتيجة فإن تصوّ أو  املثلث

 ةعدم صحّ مبستوى  للوجود )فاقد للكامل الخاص( غري صحيح   الكاملة مطلًقا( فاقدٌ 

 (.185ص ، 2ج ، HRتصور الجبل من دون الوادي )

 مفهوم املثلث، يتضمن بالرضورة كون نّ دقيًقا وكام يتمكن الذهن من إدراك أ 

وي املثلث ذو الزوايا الثالث يسا نّ مساوية للقامئتني ويصدق بالكامل أ الزوايا الثالث 

ن يف جود الرضوري الرسمدي مضمّ قامئتني، عىل هذا النحو يدرك حقيقة كون الو 

 (.225-224ص ، 1ج املفهوم الذهني للذات الكاملة املطلقة موجودة )م.ن، 

 واجبأو  الذات الكاملة»و  «الوجود»بني مفهوم  ث عنها ديكارتاملقارنة التي تحد   ن  إ 

 «الجبل»مفهوم أو  «املثلث»ومفهوم  «قامئتي الزوايا»وبني مفهوم  جهة   من« الوجود

يعترب  ه ملنّ أ إىل  يف آثاره، تشري وبوضوح   كبري   ذكرت بشكل   مور  وهي أ  «الوادي»ومفهوم 

أو  عم من اللهأّي ذات وماهية )أ إىل  «االنضاممي»نوع من املحمول  «الوجود»

 االستنتاج العقيل»ي ن النسبة بني املفاهيم املذكورة أ راد الحديث عاملخلوقات( بل أ

خرى نسبة الرضوري واملنطقي بني هذه أ  آخر وبعبارة   ملفهوم من مفهوم   «واملنطقي

واحًدا من الصفات والكامالت  «الوجود»خرى عندما يعترب ديكارت أ  املفاهيم. بعبارة  

املحمول »عىل الله، فهو ال يريد بذلك  القضية الوجودية لهية ومن ثم يحمل هذهاإل

ي املحمول االنضاممي(، بل يصدق املحمول ، أ كانط ريف)وبحسب تع «الحقيقي

 امّ أ ؛ حمله عىل املوضوع من الناحية املنطقية ي املحمول الذي يصحّ فقط أ  املنطقي

 كام ذكر فإنّ ه و نّ ألترتك مجااًل للتأويل والتربير، ترصيحات ديكارت يف هذا الخصوص فال 

، وقد ذكر األمر «محمواًل حقيقيًاأو  الوجود كاماًل  عدم كون»ساس عىل أ  انتقاد كانط مبنيٌّ 

الوجود »ح ديكارت مقصوده من كون يف اعرتاضات كاسندي عىل ديكارت وقد وضّ 

 .«كامل
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 قائاًل: كاسندياعرتض 

يف زمرة كامالت الله، ولكنكم مل تجعلوه يف زمرة [ جعلتم الوجود نتم ]ديكارتأ

 الوجود نّ كن القول بنفس الصورة وبنحو خاص أ ه مينّالجبل مع أأو  كامالت املثلث

ليس كاماًل ليس يف الله الوجود  نّ ا حقيقة املسألة فهي أ مّ أ ؛ منهم واحد   لكل   كامٌل 

مل إذا  .كامل   ي  أل نهال يحصل الوجود من دو  موجود آخر بل هو يشءٌ  ي  وليس يف أ 

ما اليشء املوجود صاحب الكامالت أ يكن اليشء موجوًدا، فال كامل له وال نقص و 

ن بل هو يشء ميكن لليشء وكامالته أ  املتعددة، فالوجود ليس من جملة كامالته،

لذاك اليشء كامالت.  نا عند عدم وجوده فال ميكن القول أ مّ بواسطته وأ  تكون موجودةً 

يف اليشء كام يكون الكامل  الوجود موجودٌ  نّ ساس ال ميكن القول أ وعىل هذا األ

ناقًصا )أو محروًما من كامل ما( بل نقول  فيه والفاقد للوجود ال ميكن اعتباره اً موجود

ه معدوم. وبالتايل عندما نعدد كامالت املثلث، فال نذكر الوجود ]يف زمرة كامالته[ نّإ

يًضا عند تعداد كامالت الله، ، وعىل هذا النحو أ املثلث موجودٌ  نّ ال نستنتج أ  ومن هنا

ص ، 2ج ، HR) ن الله موجودٌ : إال يجب ذكرالوجود يف زمرتها وبالتايل االستنتاج

186.) 

ما فهمه  لديكارت مشاهدة كاسندي وقد فهم من الربهان الوجودي وميكن وبوضوح  

( وكام حقيقيٌّ  و كام يقول كانط محمول  )أ  انضامميٌّ  الوجود محمول   نّ واستنتج أ  كانط

ا مّ أ ؛ تكون الصفات والكامالت موجودة يف اليشء يكون الوجود كذلك عىل النحو عينه

 ديكارت ن  ح مراده ثم أ غلق الباب عن سوء الفهم هذا فوض  جواب ديكارت الرصيح فقد أ 

 لكاسندي فاعترب:م جوابًا قدّ 

ار فهم ملاذا ال ميكن اعتبقة التي تعتربون بها للوجود وال أفهم نوع الحقيأنا هنا ال أ

خصوصيةالوجود كالقدرة املطلقة يف كونها 
1

الخصوصية تعادل  عبارة نّ ، فإذا اعتربنا أ 

صفة كّل 
2
آخر. يجب التأكيد  يشء   آخر عند ذلك ميكن حملها عىل كل   يشء   يّ أ أو  

 (.228ص معنى العبارة املذكورة يف كافة البحث )م.ن، عىل 

                                                        

1. Property 

2. Attribute 
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 «يف مفهوم الله الوجود مندرج  » نّ ب آثاره املقصود من أ غليف أ  ح ديكارتوقد وض  

قًا حمل الوجود فيها عىل الله باعتباره محمواًل منطقيًا صادباإلمكان تأليف قضية ي   ن  فاعترب أ 

اًل فقط وليس حم منطقيٍّ  يعترب حمل الوجود عىل الله مبثابة حمل  ه نّ  هذا األمر أ ويبنيِّ 

 :و انضامميًا( كام هو مصطلح كانطحقيقيًا )أ 

ة اليشء، ميكن التصديق به حقيقة. وعىل والذي يتعلق مباهيّ  ما ندركه بوضوح   نّ إ

ان اإلنس نّ ق أ تعلقت الحيوانية مباهية اإلنسان، عند ذلك ميكن التصديإذا  هذا النحو

ذا كانت الزوايا الثالث املساوية للقامئتني متعلقة مباهية املثلث، عند ذلك حيوان؛ وإ 

يعة الله، وجود بطبق الذا تعلّ ثلث ثالث زوايا تساوي قامئتني؛ وإ للم نّ ديق أ ميكن التص

 (.45ص ن الله موجود )م.ن، ميكن التصديق أ 

، هو موجود   مفهوم  أو  [ يندرج يف ماهية  ة  خصوصيّ أو  صفة   يّ ]أ  شيئًا نقول بأنَّ  نْ أ 

 الوجود الرضوري مندرجٌ  نَّ اليشء صادق حول ذاك الوجود. إال أ ذاك  نَّ كام لو قلنا أ 

وهذا يف الله،  الوجود الرضوري موجودٌ  نَّ هوم الله. وعليه نصدق حول الله بأ يف مف

 (57ص  م.ن،) الله موجود نَّ أ يعني 

ىل النحو ع ميكن أن نستخلص (الدّ الإىل  لفربع )من األعىل ما تقدم يف البنود األ  بناءً 

 اآليت:

، «توسعة املحمول للموضوع يف املحموالت الحقيقية»من يقصد  طذا كان كانإ 

ة يّ : الغري(بو )( أ)لف: توسعة معرفتنا باملوضوع أ ي أ ) «ة واملفهوميةيّ نالتوسعة الذه»

 ةة بني املحمول واملوضوع(، يف هذه الحال، يكون الوجود يف القضايا الوجوديّ املفهوميّ 

ية، كان يقصد التوسعة الخارجإذا  ماأ لف وباء فيه. و أ اً لوجود الخصيصتني يمحموالً حقيق

 ر معنيني لذلك:فيمكن تصوّ 

 .محموالً حقيقياً يضاً أ ، وهنا يكون الوجود «آثار وحقائق جديدة يف الخارج تحقق»ج: 

 :طانن يقول كأ  هنا يصحّ  «بعضهام يف الوجودإىل  زيادة وانضامم شيئان مختلفان» -د

مول املح)آخر  يشء  إىل  الوجود ليس شيئاً ليضاف نّ إ  يأ  «الوجود ليس محموالً حقيقياً »

 بالضميمة(.
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 نا ملن  أ مل يقصدوا ذلك حتى  الوجودي تباع الربهانأ والعديد من  والً ديكارتأ ولكن 

وثانياً ليس هناك من  بالضميمة. الوجود محمول   ن  أ مكاناً واحداً اعترب فيه ديكارت نجد 

عى دّ ثبات مما يكفي إل  ن  الوجود ليس محموالً حقيقياً، أل  ن  أ ب طقول كانمن فائدة ترجى 

 .(ج)كر يف الجزء باملعنى الذي ذ   «ة الوجودكامليّ »ة هو صحّ هذا الربهان، 

 خصباأل  طالنظر عن اإلشكاالت والتناقضات املوجودة بني انتقادات كان بغّض 

 7( والنقد تأليفية القضايا الوجودية) 6 بني النقد، هناك تناقض هام آخر 7و 6االنتقادان 

ح ضّ ة تأليفية ثم و اعترب القضايا الوجوديّ  طكان ن  أ الوجود محموالً غري حقيقي( وهو  كون)

والً املحمول ليس أ تحليلية يف الخاصيتني اآلتيتني: االختالف بني القضايا التأليفية وال ن  أ 

 ع معرفتنا باملوضوع.مندرجاً يف مفهوم املوضوع. ثانياً املحمول يوسّ 

واملحمول الحقيقي من  «الوجود ليس محموالً حقيقياً » ثانية   من جهة   طويقول كان

 ومن (.B598،624A وجهة نظره هو املحمول غري املتدرج يف مفهوم املوضوع )م.ن،

يف ك خرى.حداهام األ أ ملوضوع. وهاتني العبارتني تعارض ع معرفتنا بان يوسّ أ هنا يجب 

 ام أن  ك معرفتنا به وهو الذي تكون قضاياه تأليفيةً ع املوضوع ويزيد يوسّ ن أ ميكن للوجود 

 مبنيٌّ  طكان ادعا نّ أ يف املوضوع؟ يبدو  توسعة  إىل  الوجود ليس محموالً حقيقياً فال يؤدي

وهام  «الوجود ليس محموالً حقيقياً »وكون  «تأليفية القضايا الوجودية» ساس كونأ عىل 

 ادعاءان متعارضان.

 املصادر:

1. Kant Immanuel, critic of pure reason, tr.by: kemp smith, norman, Macmillan press, London,1924. 

2. Descartes, the philosophical works, tr. By: Es Haldane and G.R.T. ross, CUP, USA, 1976 {HR}. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

دراسة مقارنة بني   عىل إثبات وجود اهلل: الكْسمولوجيالربهان 

 1نيياإلسالم والفالسفة كانط

 2عبد الرز اق حسامي فر

براهني إلثبات وجود الله تعاىل، لكنّه ذكر ثالثة « املحض» لدى انتقاده العقل الخالص يل كانطإميانو

، فهي مجرّد مقوالت  بحتة  تتمّخض عنها مفاهيم جدليةأو  استند إليها دون أن يعتمد عىل قاعدة   ن م قانون 

 حيث النفي واإلثبات وبالتايل تجعل املبادئ العقلية متعارضًة مع بعضها.

 حول الربهان كانطإميانويل  ح وتحليل النقد الذي طرحهرش إىل  تطرّق الباحث يف بادئ هذه املقالة

، ثّم سلّط الضوء عىل الرباهني التي ساقها الحكامء املسلمون يف هذا السياق؛ وكام هو سمولوجيالك

، وضمن «محضة» تة  بح عقلية   مبثابة ثالثة مفاهيم  « الكون والنفسالله و »معلوم فهذا الفيلسوف الغريب اعترب 

                                                        

، 28، مجلة خردنامه صدرا، العدد: «وفالسفه إسالمي كانط یشهجهان شناختي در اند برهان». املصدر: حسامي فر، عبد الرزّاق، 1

 .، إيران93ـ  83هـ ش، ص  1381صيف عام 

. حول الكاتب: د. عبد الرزاق حسامي فر. أستاذ الفلسفة يف جامعة اإلمام الخميني الدولية. له العديد من املقاالت والكتب، 2

 آليت:وميكن لنا اإلشارة من بينها إىل العناوين ا

هـ ش، نورش: پژوهشگاه  1387(، طهران، فلسفي معارص در غرب( )أربعة مجلدات(، )مجموعة من املؤلفني -فکري  افتهايی)ره

فلسفي معارص در غرب( )ستة مجلدات(، )مجموعة من املؤلفني(،  -فکري  افتهايیعلوم انساين ومطالعات فرهنگي، و )ره

هـ ش، 1389: شارح بزرگ ارسطو(، يسیفرهنگي، و )اسکندر افرود عات، نورش: پژوهشگاه علوم انساين ومطال1389طهران، 

 من،یل فرینرص وأول نیحس دیفلسفه اسالمي(، تحقيق: س خیطهران، نورش: پژوهشگاه علوم إنساين ومطالعات فرهنگي، و )تار

ـ ش، طهران، نورش: حکمت، و )پ 1386( من املجلد الثاين، لیوابن الطف ترجمة فصيل )ابن باجة : (، تحقيقيلیفلسفه تحل شیدایه

هـ ش، نورش: پژوهشگاه علوم انساين ومطالعات 1393غالك، ترجمه إىل اللغة الفارسية: د. عبد الرزاق حسامي فر،  وهانیهانس 

، نورش: پژوهشگاه 1379(، )مجموعة من املؤلفني(، طهران، یفرهنگي، و )مدارس ودانشگاههاي إسالمي وغريب در قرون وسط

 ب األخرى.فرهنگي، وما إىل ذلك من الكت طالعاتعلوم إنساين وم
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دون  كالمه الذي متحور حول التعارض املوجود بني املبادئ العقلية، أكّد عىل أّن طرح مفهوم الكون

، يؤّديأو  ضابطة  إىل  االستناد من التعارض؛ والعقل عىل أساس ذلك  حصول أربعة أّناط  إىل  قاعدة  معينة 

يطرح مبدأ وجود واجب الوجود يف سلسلة العلل الكونية، لكنّه يف الحني ذاته مرغم  عىل اإلذعان بفكرة 

، بل كّل ما فيها يندرج ضمن مبادئ عامل اإلمكان.  أّن سلسلة العلل الكونية ال تتضّمن أّي أمر  واجب 

 من االستدالل التايل: فكرة رضورة وجود واجب الوجود ناشئة  

 . لو وجد يشء  ما، فال بّد من وجود واجب الوجود.1

 «.أنا موجود بنفيس». ميكننا القول عىل أقّل تقدير  2

 إىل يعود يف نهاية املطاف بناًء عىل ما ذكر ال بّد من وجود واجب الوجود، وهذا الربهان حسب رأي كانط

، وبالتايل فإّن كّل نقد  يطرح عىل الربهان الوجودي ال بّد وأن يطرح يف النتيجة عىل الربهان الوجودي

 الربهان املذكور.

 ومنتقديه، ومبن فيهم رالف بعد هذا املبحث سلّط الباحث الضوء عىل آراء عدد  من مفرّسي نظريات كانط

لمني رشح وتحليل املباين الفكرية للفالسفة املسإىل  ، ثّم تطرّقتووكر وإرنست كاسرير وجوناثان بيني

 يف هذا املضامر، حيث ذكر يف بادئ األمر خالصًة لربهان الصّديقني املطروح من قبل الحكيم ابن سينا

 رهانذا الفيلسوف املسلم ساق ب. الجدير بالذكر هنا أّن هاإلشارات والتنبيهاتضمن النمط الرابع من كتابه 

ن الوجوب واإلمكا»مبدأ الحرص العقيل ملفاهيم إىل  واإلمكان إلثبات وجود الله عّز وجّل استناداً  الوجود

ىل ع، وصدر املتألّهني بدوره مل يعتربه أفضل برهان  سيق حول ما ذكر، ومن هذا املنطلق ارتكز «واالمتناع

ا باعتبار أّن حقيقة الوجود بحّد ذاته« وحدة الوجود»و « أصالة الوجود»يف رحاب مفهومي  مبادئه الفلسفية

 أيضاً.« برهان الصّديقني»تنفي العدم وتتكافأ مع الكامل واإلطالق، لذلك ساق برهاناً آخر باسم 

اختتم الباحث مقالته عىل ضوء استدالل الشهيد مرتىض مطّهري والذي يتقّوم يف أساسه عىل مفاهيم 

 الوجود واإلمكان.

 التحرير

****** 

 :خالصة

من الرباهني املهّمة التي است ِند إليها إلثبات وجود الله الربهان الذي ي عرف بالربهان 

 الحركةىل إ تقريرات متنّوعة. فتارةً ي ستند فيهأو  صياغات عّدةالكسمولوجي. ولهذا الربهان 

اإلمكان والوجوب. وقد جمع هذا الربهان حوله عدًدا من املؤيّدين إىل  العليّة وأخرىأو 

 .واملعارضني، ومن أشهر نّقاد هذا الربهان الفيلسوف األملاين كانط
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 أّن براهني إثبات وجود الله يف امليتافيزيقا« لعقل املحضنقد ا»يف كتابه  يرى كانط

 يفهي حاصل جدل العقل املحض ونتيجة من نتائج استخدام مفاهيم الفاهمة املحضة 

قام لرباهني التي ميكن أن تيرتبط بأفكار العقل )الله، العامل، النفس(. وهو يرى أّن أهّم ا ما

 – ، والطبيعية، والرباهني الكسمولوجيّةعىل إثبات وجود الله هي: الرباهني الوجودية

 ألصنافارجع كانط الصنف الثاين والثالث من هذه الكالمية. ويف مقام نقده لهذه الرباهني ي  

رفضه ورّده باالستناد إىل: أّواًل: إّن الوجود ليس محمواًل حقيقي ا؛ إىل  األول، ويعمدإىل 

ية التي )وليس تحليليّة( وهذه القضية التأليف تأليفيّة   وثانيًا: إّن حمل الوجود عىل الله قضية  

نّها ليست أ لله ليس محسوًسا؛ كام ألّن ا توضع بني أيدينا ال ميكن اعتبارها تأليفية بعديّة

تأليفية قبليّة؛ وذلك ألّن هذا النوع من القضايا يصدق فقط يف حّق الظواهر وعامل 

 (.)فنومن الظاهريات

 عىل هذا الربهان بناءً إىل  النقدية وسوف نعمل يف هذه املقالة عىل عرض نظرة كانط

عرض آراء بعض شارحيه ونّقاده، ثّم ننتقل إىل  ، ثم ندلفنقد العقل املحضا ذكره يف م

لهذا  كم  مح يف هذا الشأن بغية تقديم تقرير   املسلمني عرض آراء الفالسفةإىل  بعد ذلك

فة كممثّلني للفلس والشهيد مرتىض مطّهري الربهان، وقد اخرتنا صدر الدين الشريازي

 اإلسالمية.

 مقدمة:

 من أشهر الرباهني التي ي ستفاد منها إلثبات وجود الله الربهان الذي يعرّب عنه الفالسفة

اإلمكان والوجوب. وقد أدىل عدد  من الفالسفة املرموقني يف رشق  بربهان ناملسلمو 

األرض وغربها بدلوهم يف صياغة هذا الربهان والتعبري عنه، ومل تكن له صيغة واحدة عىل 

 واحد  من الذين رموا هذا الربهان ألسنتهم ونقاشاتهم. والفيلسوف األملاين إميانويل كانط

ىل إ أّن كانط مل يكن يهدف من نقد هذا الربهان للوصولإىل  بسهام النقد. وتجدر اإلشارة

 اإللحاد؛ بل كان غرضه كام يعرّب هو نفسه حامية اإلميان والدفاع عن حرميه:
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 1.املجال لإلميان وقد رأيت من الرضوري إقصاء املعرفة جانبًا ألفسح يف

بعض ىل إ هذا الربهان، ثم ننتقل بعد ذلكإىل  وسوف نبدأ مقالتنا هذه بعرض رؤية كانط

عرض بعض صياغات هذا الربهان يف الفلسفة إىل  رّشاح فلسفته، عىل أن ندلف بعد ذلك

 الذين سيأيت ذكرهم الحًقا. من خالل بعض الفالسفة اإلسالمية

 الربهان الكسمولوجي يف فكر كانط .أ

 أّن الذهن يتألّف من ثالث قًوى هي: الحساسية، والفاهمة، والعقل، وكّل واحدة   يرى كانط

من هذه القوى لها مقوالت قبليّة. الحساسيّة تستفيد من مقولتي الزمان واملكان من جهة  

ومن التجربة واملعطيات التجريبيّة من جهة  أخرى، فتوفّر لنا املدركات الحسيّة. والفاهمة 

ا ايعىل املدركات الحسيّة تستنبط قض بدورها ومن خالل إعاملها مفاهيمها القبليّة

 ن جهة  الحس ومإىل  تحّولتوأحكاًما. وبالتايل فإّن مدركاتنا يف نطاق الحساسية والفاهمة 

املقوالت القبلية للذهن. وأّما العقل فهو تلك القّوة التي ال تتقيّد باملشاهدات إىل  أخرى

الحسيّة، وهي التي تعّمم املفاهيم املحضة للفاهمة عىل عامل الظواهر وتؤّسس 

 موقف كانط من امليتافيزيقا ووجهة نظره فيها. من هذا الطريق، ومعروف   قاامليتافيزي

 سّميها كانطيتوفّر عىل مفاهيم محضة، ي( )امليتافيزيقا والعقل يف تأسيس ما بعد الطبيعة

تصّورات العقل املحضأو  األفكار
2

ه األفكار هي: النفس، والعامل، والله، وهذه . وهذ

ة تقع خارج نطاق التجريب، ومن هنا ال ميكن إطالق ما ورائيّ  األفكار بحسب كانط أمور  

مفاهيم الفاهمة عليها، وإذا حصل مثل هذا األمر فإّن العقل يتورّط يف الجدل 

 (.)الديالكتيك

                                                        

1. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans. Notman Kemp Smith, Macmillan and Company 

Limited, 1964, BXXX, (P. 29). 

2. Ideas of pure reason 
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 يفجدل العقل املحض « نقد العقل املحض»ثالثة من كتابه  يف أبواب   ويعالج كانط

: لله(، ويعطي لهذه األبواب العناوين اآلتيةفكار الثالث )النفس، والعامل، وايرتبط باأل  ما

العقل املحض مغالطات
1

، نقائض العقل املحض
2

، ومثل العقل املحض
3
. 

عامل األفهوم املرتبط بالأو  : إّن الفكرةيف بحثه عن نقائض العقل املحض يقول كانط

ان تهذه النقائض بني قضيّتني جدليّتني. والقضيّ  من واحدة   يولّد أربع تناقضات تقوم كلُّ 

 املتناقضتان يف التناقض الرابع هام:

 علل العامل. ةواجب الوجود يف سلسل ثّة -أ

 4.محّل لعلّة واجبة الوجود يف سلسلة علل العامل؛ بل كّل يشء  ممكن  الوجود ال -ب

ولرفع التعارض بل التناقض بني هاتني القضيّتني ميكن عّدهام صحيحتني، رشط عدم 

فنومن )اليشء كام يبدو( مانعة جمع عىل حّد ال( و )اليشء يف ذاته نومنالأّن بني إىل  النظر

 أّن واجب الوجود مرتبط  بعامل اليشء يف عىل هذا الورشط يرى كانط تعبري املناطقة. وبناءً 

ز بني أخرى: مييّ  مل اليشء كام يبدو لنا. وبعبارة  ذاته )النومن( وأّما املمكن فهو متعلّق  بعا

علّة الظواهر والعلّة يف الظواهر. فاألوىل من عامل نفس األمر لألشياء وهنا محّل واجب 

 5الوجود، والثانية من عامل املحسوسات وجميعها متّصفة باإلمكان.

يئ/ الجدل االستعال »بـ املعنون  نقد العقل املحضيف الكتاب الثاين من  يورشح كانط

. إلثبات وجود موجود   أدلَّة العقل النظريّ « الرتنسندنتايل ويقول مطلع الفصل  6متعال 

افرتاض ىل إ الثالث من هذا الكتاب: إّن املسار الطبيعّي والفطرّي للعقل البورشّي يفيض به

                                                        

1. Paralogisms 

2. Antinomy 

3. Ideal 

إىل العامل ينتمي ما هو بوصفه جزًءا منه أو بوصفه علّة له، كائن   -أ»وهبة هاتني القضيّتني عىل النحو اآليت:  . يرتجم موىس4

، انطانظر: ك« ال يوجد يف أّي محلٍّ أّي كائن  رضوريٍّ إطالقًا، ال يف العامل وال يف خارج العامل بوصفه علّة له. -رضوريٌّ إطالقًا؛ ب

 . )املرتجم(239، ص املحض نقد العقل

 هـ. ش. مقدمة املرتجم. 1370، گاهیعيل، مركز نورش دانش ، الرتجمة الفارسية: حّداد عادل، غالممتهيدات، إميانويل، ط. كان5

6. Kant, Immaneul, op. cit. B 615-697, (PP. 497-549) 

. كذا ورد  تحديد الصفحات يف النّص الفاريس ورمّبا كانت اإلحالة غري دقيقة، لخطإ مطبعيٍّ
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وجود  غري مورشوط  ومطلق  وهو رشط  كاف  لسائر األشياء وهو يشمل جميع الواقع ويحيط 

 به.

يف الواقع استعاليّئ/  العقل البورشّي يف هذا االتّجاهوهذا االستدالل الذي يدفع 

ينه يف الوقت ع ي الحّجة عدم الكفاية الداخلية للمكن وهترنسندنتايل؛ ألنّه مبنيٌّ عىل

درجة أنّها تتناسب مع الحس العاّم األوسع انتشارًا حاملا ت عرض عليه. إىل  بسيطة وطبيعيّة

ه والفساد، وهذ تتغرّي ويطرأ عليها الكون الربهان هو: أنّنا نرى أشياءً أو  ومسار هذه الحّجة

مل يكن يف أصل وجودها تقتيض علًّة. وهذا السؤال عن  األشياء عىل األقّل يف حاالتها إنْ 

العلّة يتكّرر مع كّل األشياء، وثّة حالة واحدة  ال ي طرح فيها هذا السؤال هي حالة العلّة 

األوىل التي هي كامل  يحتوي يف ذاته كّل يشء. هذا السبب األعىل، نحن حني نعترب حينئذ  

 بب  س من الرضورّي أن نرتقي إليه؛ وألنّنا ال نجد أيّ  طة  أنّه رضورّي بإطالق؛ ألنّنا بكّل بسا

 ما هو أبعد منه بعد. ولهذا السبب نجد أّن جميع األمم والجامعات متيلإىل  ألن نتجاوزه

التوحيد بالتدريج ليس إثر التأّمل والتفّكر النظري العميق بل عىل أساس هذا املسار إىل 

 الطبيعّي للفهم العامّي.

 بعد ذلك عن اعتقاده بأّن إثبات وجود الله بواسطة العقل النظريّ  ويكشف كانط

 بيعيّ الربهان الط والربهان الكسمولوجي و محصور يف ثالثة براهني هي: الربهان الوجوديّ 

 ويدلف بعد هذا عىل مدى ثالثة فصول من الباب الثالث )أو الكتاب الثالث( .1الكالميّ 

 رةقد استحالة نقد هذه الرباهني. ويف الفصل الخامس الذي خّصصه للبحث يفإىل 

ات سعت إلثب وجود الله، يرى أّن الفلسفة املدرسيّة إثبات كسمولوجي عىلال ربهانال

ىل إ يف مساره القهقرايئ من املمكنات إلكراه العقل النظريّ  تلبيةً  غري مورشوط   مطلق   وجود  

                                                        

ين هو الالهويت، الثا - الربهان األّول هو الربهان الفيزيايئ»عىل النحو اآليت:  ويعرّب أحد املرتجمني عن هذه الفكرة عند كانط. 1

نقد كانط،  .«. ال يوجد أكرث من هذه الرباهني وال ميكن أن يوجد أكرث من ذلكالربهان الكوزمولوجي، الثالث هو األنطولوجي

وهبة فيرتجم عىل النحو اآليت:  . وأما موىس618، ص 2013، ترجمة غانم هنا، املنظّمة العربية للرتجمة، بريوت، العقل املحض

و الدليل الالهويت الطبيعي، والثاين هو الكسمولوجي والثالث الربهان األنطولوجي. وليس هناك وال ميكن أن الدليل األول ه»...

.( 296، ترجمة موىس وهبة، مركز اإلّناء القومي، بريوت، ال تاريخ، ص نقد العقل املحض)كانط، « يكون من أدلّة غري هذه.

 )املرتجم(
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إىل  واجب الوجود. ولوال هذا اإلكراه ولوال اإلحساس بالحاجة موجود  إىل  ما قبلها؛ أي

 افرتاض وجوده.إىل  رضورة وجود الواجب لينقطع السؤال ملا كان ثّة حاجة

أّن هذا ( ب)األنطولوجي بني الربهان الكسمولوجي وبني الربهان الوجودي ويقارن كانط

فقل من الرضورة يف الوجود، أو  غري املورشوط، الربهان األخري يبدأ من الوجود املطلق

وجود املورشوط ليقّرر يف نهاية املطاف رضورة بينام الربهان الكسمولوجي يبدأ مساره من ال

الطريقة السليمة يف ّنط االستدالل إىل  وجود الواجب. وهو من هذه الناحية يبدو عودةً 

مامحكة، ولكنه يف جميع األحوال طبيعّي، وقادر  عىل أو  شبه عقيلٍّ أو  كان عقلي ا سواءً 

إىل  لنسبةواملشرتك فحسب؛ بل أيًضا با الفهم العامّ إىل  اإلقناع أكرث من سابقه ليس بالنسبة

 الفهم النظرّي.

وطريقة االستدالل التي انطوى عليها الربهان الكسمولوجي ترسم املعامل الرئيسة 

إمكان »ـ ب لجميع الرباهني التي وردت يف الالهوت الطبيعّي، وهي التي يسّميها اليبنتز

()عرضيّة العالَمأو  «العالَم
1

 . وترتيب مقدمات القياس يف هذا الربهان عىل النحو اآليت:

 كان ثّة يشء موجود؛ فال بّد من وجود  واجب  إذا  -

 عىل األقّل أنا موجود ؛ -

 واجب الوجود موجود .إذا  -

تاج وجود ضّمن استن، والكربى تتشخصيّة   تجربة  إىل  والصغرى يف هذا القياس تشري

. ويورشح كانط  يف هامش هذه الصفحة التي يبنّي  الواجب من الوجود التجريبّي بشكل  عامٍّ

( يبنّي أّن هذا االستدالل نقد العقل املحضمن  508فيها مقّدمات هذا القياس )الصفحة 

ها السببيّة الرتنسندنتايل القائل: بأّن سلسلة العلل املمكنة ال بّد أن ينتهي بمبدإ إىل  يستند

 ما ال نهاية.إىل  واجبة غري ممكنة، وال ميكن أن تتسلسل علّة  إىل  املطاف

إّن هذا الربهان ملّا كان ينطلق من التجربة فهو ليس قبلي ا أبًدا  :ثّم يقول بعد هذا البيان

ن ينطلق من وجود املمكنات فقد أسمي الربهان الكسمولوجّي. وال وجودي ا. وملا كا

                                                        

1. A contingentia mundi 
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 والفارق األساس بني هذا الربهان وبني الربهان الالهويت الطبيعّي هو أّن هذا األخري يستند

مالحظات تتعلّق بالطبيعة الخاصة لهذا العامل املحسوس الذي هو عاملنا. وهذا إىل 

أّي عامل  ممكن آخر مهام كانت خواّصه  بخالف الربهان الكسمولوجي الذي ينطبق عىل

 وطبيعته.

أبعد، ويستدّل: إّن الكائن إىل  ثّم يتابع الربهان الكسمولوجي استنتاجه ويذهب

، أعني بالنظر كّل املحموالت إىل  الرضورّي ال ميكن أن يكون متعيّنًا عىل ّنط  واحد 

 تعيّنًا شاماًل يكون متعيّنًا األضداد املمكنة، إاّل بواحد  من الضّدين ويجب بالتايل أن 

يعيّنه قبلي ا تعيينًا شاماًل هو أفهوم  ممكن   واحد   نّه ليس هناك سوى أفهوم  أ بأفهومه. والحال 

أكرث الكائنات واقعيّة
1

األفهوم الوحيد الذي به ميكن إذا  . فأفهوم أكرث الكائنات واقعيّة هو

جد بالرضورة كائن  أسمى، أعني أن يو رضوريٍّ  كائن  بفك ر ي  أو  فرتضأن ي  
2
. 

حشد كّل مواهبه الجدليّة  : إّن العقل النظريّ ويف نقده لهذا الربهان يقول كانط

السفسطائيّة
3
 استعادة عىل لينتج أكرب توّهم  استعاليئ. ويف هذا الربهان يعمل العقل النظريّ  

بصيغة  أخرى فحسب. ويف هذا الربهان يعتمد هذا العقل عىل إجامع  الربهان الوجوديّ 

واآلخر التجربة، وهذه األخرية ليست شيئًا آخر سوى  شاهدين أحدهام العقل املحض

 ي ذاته بها.العقل املحض نفسه الذي يضع نفسه موضع التجربة ويغط

من العقل للفرار من  : إّن هذا الربهان محاولة  ويف مقام نقده لهذا الربهان يقول كانط

 هذا الربهان وقبليّة، بينام يستند مفاهيم بسيطة  إىل  الذي يستند إشكاليّات الربهان الوجوديّ 

األمام؛ أي ليك يثبت وجود إىل  واحدةً  ها خطوةً التجربة، وال يستعملها إال ليخطو بإىل 

. ولكن ما هي الصفات التي يتّصف بها هذا الكائن الواجب الوجود؟ هذا  كائن  رضوريٍّ

عن هذا السؤال؛ وألجل هذا نجد أّن العقل يغادر التجربة  الربهان عاجز  عن تقديم جواب  

خرى ليكتشف أ  كائن. وبعبارة  ليكتشف بواسطتها صفات هذا ال ويبحث بني مفاهيم بسيطة  

                                                        

1. Ens realissimum 

2. Supreme being 

3. Pseudo-rational 
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ىل إ رشوط الوجوب املحض يف أكرث الكائنات واقعيّة، ولينتقل من أكرث الكائنات واقعيّة

وجوب الوجود. ولكّن هذا املنطلق الذي يعتمده الربهان الكسمولوجّي هو نفسه القاعدة 

و أ  نّي أّن السعي الستنتاج وجوب الوجود. ومن هنا يتبالتي ينطلق منها الربهان الوجوديّ 

الكائنات واقعيّة يف الربهان الكسمولوجّي أو  أكرث املوجودات مفهوم   واجب الوجود من

وهذا يجعل محتواهام واحًدا دون إمكان التمييز  هو نفسه ما يتحّدث عنه الربهان الوجوديّ 

الكشف عن  أو بينهام. والتجربة التي يتّكئ عليها الربهان الكسمولوجي تنفع يف إثبات

عن إثبات متعلّق هذا املفهوم الذي يتوفّر عىل جميع رشوط  ولكنّها عاجزة   مفهوم الواجب

يقع خارج نطاق التجربة ويتوقّف عىل البحث يف دائرة  الوجوب املطلق، فمثل هذا األمر

 املفاهيم املحضة.

رة والرباهني الباطلة ميكن عرضها يف صو  ح أّن املغالطاتمناقشته فيوضّ  ويتابع كانط

 فيقول: مّدعاه.تجّسد  عمليّة   ، ويفعل اليشء نفسه مع الربهان الكسمولوجي كتجربة  قياس

 .«الوقت نفسه أكرث الكائنات حقيقةً كّل كائن  رضوريٍّ بإطالق هو يف »كانت قضية إذا 

ريّة  قت نفسه كائنات رضو بعض أكرث الكائنات حقيقة هي يف الو »صحيحًة فإّن عكسها هو 

وملّا كان التمييز بني أكرث الكائنات واقعيّة فإّن من الواجب صدق القضية اآلتية:  .«وواجبة  

 «.جميع أكرث الكائنات واقعيّة هي موجودات رضورية وواجبة»

ضمنّها، املفاهيم التي تتإىل  هذا وملّا كانت هذه القضية متعيّنة ومقّررة قبلي ا باالستناد

أكرث الكائنات واقعيّة يجب أن يكون قادرًا عىل أو  فإّن مجرد مفهوم موجود كيّل الحقيقة

. عىل أن يحمل معه الرضورة املطلقة لهذا املوجود، وهذا ما كان يّدعيه الربهان الوجودي

وهذا يؤكّد أن ال اختالف جوهرّي بني الربهانني؛ األمر الذي كان يحاول الربهان 

بيان الدعاوى الجدليّة يف إىل  عرتاف به. ثم ينتقل كانطالكسمولوجي إخفاءه وعدم اال 

 الربهان الكسمولوجّي عىل النحو اآليت:

 كن  مم كلُّ »االستعاليئ القائل:  أباملبد األسلوب من االستدالل هو استدالل   هذا -1

خارجه ا  أمّ له إاّل يف العامل الحيّس  ىوهذا املبدأ ال معن«. واجبة ال بّد له من علّة  
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من األحوال. بينام نجد أّن الربهان الكسمولوجّي ي عِمل  فليس له معنًى بأّي حال  

 هذا املبدأ خارج دائرة الحسيّات.

لعلل ا الثاين الذي ميكن اإلشارة إليه يف هذا الربهان هو مبدأ استحالة تسلسل املبدأ -2

هذا املبدأ هو أنّه حتّى يف إىل  يف العامل املحسوس. والنقد الذي ميكن توجيهه

عامل الحس والتجربة ال ميكن تسويغه، فضاًل عن محاولة هذا الربهان االستناد 

 إليه يف عامل ما وراء الحّس.

اكتامل  إىل العقل لنفسه أن يكون راضيًا عن األسباب غري الكافية بالنسبة يسمح -3

كن من دونه، مهام كان، أن ال مي رشط   هذه السلسلة، بواقع أنّه يتّم أخريًا إبعاد كّل 

؛ ثّم، مبا أنّه ال يعود باستطاعتنا حينئذ   مفهوم   يتقّدم أيُّ   يشء   يّ أن نفهم أ  لرضورة 

 ملفهومه. آخر، فإنّنا نقبل بهذا كإكامل  

ملفهوم جمع كل حقيقة )ال يفسح املجال ألي  بني اإلمكانية املنطقية الخلط -4

 نجز تأليف  ة أن ي  لقابلي التي تتطلّب مبدأً  إلمكانية االستعالئيةتناقض داخيّل( وبني ا

ميدان التجارب املمكنة، وهكذا إىل  ال ميكنه بدوره إال أن يحيلنا كهذا، لكنّه مبدأ  

 دواليك.

ونبدأ منه، ونتساءل عن رشكه  واقعيٍّ  ويف الربهان الكسمولوجي نحن ننتقل من وجود  

هو املوجود األكرث  الوجوب املطلق املتوفر يف واحد  إىل  فيأخذنا هذا السؤال الوجودي،

وهي ما لو  واحدة   عىل اإلطالق. ولكّن مسعانا هذا يتكلّل بالنجاح فقط يف حالة   واقعية

استطعنا استنتاج عكس هذه القضية بأن نقول اليشء الذي ينطبق عليه املفهوم األكرث واقعيًّة 

، وإذا مل نستطع استنتاج هذه القضية )وذلك كام لو تجاهلنا الربهان  هو مطلًقا واجب 

إىل  الكسمولوجي أن يخطو بنا أّي خطوة ( فال ميكن للربهاناألنطولوجي /الوجودي

 األمام.

 يرى أّن الربهان الكسمولوجي مبنيٌّ عىل الربهان الوجودي وهكذا يتبنّي أّن كانط

تسمح له بتوجيه سهام النقد إليه. هذا ولكنّه يعرتف ويقبل بحاجة  ويجعل من هذا األمر ثغرةً 

قائم  بذاته هو علّة  لجميع  مثايلٍّ، ويقول يحّق لنا أن نتحّدث عن موجود   هوم  مفإىل  العقل
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 إىل ومنطقيٌّ ولكن ال يصح لنا االنتقال من هذا الفرض املمكنات، وهذا الفرض معقول  

عامل التحّقق ودعوى أّن هذا الفرض متحّقق يف عامل الوجود بالرضورة. ويرى كانط أّن 

 نةألّن الضاملإلدراك وال للمعرفة؛  نّه غري قابل  أ ال ميكن أن ي قال عنه  مثال العقل املحض

الوحيدة لحقيقته هي الحاجة إليه التي يشعر العقل بها؛ ألنّه ملا كانت الغاية من إعطاء 

كامل  لعامل الوحدة التأليفية، فاملثال ليس معطًى حتّى بصفته موضوًعا قابال ألن يفكر فيه، 

وبالتايل ال ميكن أن يكون خفي ا عىل العكس يجب عليه بصفته مجرّد فكرة  أن يكون مؤّسًسا 

 .1أن يكون قاباًل للتفسري والحّل  عىل هذا الحساب يجب عىل بنية العقل نفسه؛ وبناءً 

قائاًل: إّن املثال االستعاليّئ ملوجود قائم  بذاته ألمر  شامل  وأوسع بكثري   ويتابع كانط

ال ميكن و  ار، فهو من جهة  غري تجريبيٍّ و حدٍّ يكاد يصيب اإلنسان بالدّ إىل  من دائرة التجربة

العثور عليه يف التجريبيّات، ومن جهة  أخرى عندما يعمل اإلنسان عقله يف التجريبيّات 

ان كإذا  األمام بحثًا عن موجود مطلق  غري مورشوط. والحال أنّهإىل  يجد فيها ما يدفعه دامئًا

املوجود األسمى يف سلسلة الورشوط فسوف يكون عضًوا يف هذه السلسلة وسوف يكون 

سائر حلقاتها وأعضائها، وبالتايل سوف يكون محتاًجا مثلها، وإذا كان خارج هذه مثل 

السلسلة فكيف ميكن لإلنسان القبض عليه ونيله؟ ومنشأ هذا التساؤل املحرّي هو أّن قوانني 

 العلّة تفقد كّل معنًى لها عندما نخرج من دائرة العامل املحسوس.إىل  االنتقال من املعلول

هان الرب إىل  سهام نقده يف اتّجاه الربهان الكسمولوجّي وقبله كانطوبعد تصويب 

، / الالهويتالكالمي - الطبيعيالبحث يف الربهان إىل  ، يدلفاألنطولوجي /الوجوديّ 

يحكم عليه بأنّه عاجز  عن تحقيق و الربهان الوجوديّ إىل  ويرجع هذا الربهان أيًضا

يّات يف ميدان اإلله املقصود منه، ويستنتج يف نهاية املطاف أّن استخدام العقل النظري

عمل  ال جدوى له وال طائل من ورائه، وإذا كان ال بّد من اشتغال العقل يف هذا املجال 

 قوانني األخالق والواجب.إىل  دفإّن الخيار الوحيد هو االستنا

                                                        

 .636، ترجمة غانم هنا، مصدر سابق، ص نقد العقل املحض، . كانط1
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وإّن جميع مبادئ الفهم التأليفية كأنّها وجدت لالستعامل الداخيل فقط، أي يف دائرة 

األعىل تتطلّب استعاماًل يعلو أو  وداخل حدوده، ومعرفة الكائن األسمى العقل املحض

ا له، وإذا كان املطلوب من قانون عىل هذه املبادئ وهذا ما يعجز عنه فهمنا وليس مستعد  

ن ينتمي الكائن األسمى وجب أ إىل  التجريبية أن يأخذ بيدنا للوصول السببية ذو الطبيعة

سلسلة موضوعات التجربة، إال أنّه يف هذه الحالة سيكون بدوره مورشوطًا وغري إىل  هذا

ولو فرضنا أنّنا تجرّأنا عىل القفز عىل  من الوجودات املورشوطة غري الواجبة، هِ كغري  واجب  

ي فإّن هذه العلّة الت مطلق  غري مورشوط   خاصٍّ بالعامل املحسوس إلثبات وجود   جناح قانون  

 كسائر املمكنات التي كنّا نبحث لها عن علّة . سوف نصل إليها سوف تكون ممكنةً 

 :املحض يقول كانط ويف مقام الكشف عن خطإ تأسيس الالهوت عىل العقل النظري

 استعالئيّة، أي إّن األجوبة سوف تكون حتاًم مبنيًّة عىل تقّدم أجوبةً  إّن األسئلة االستعالئية

مفاهيم قبليّة وغري تجريبيّة، ولكّن السؤال الذي نحن بصدد محاولة البحث عن جوابه: كام 

د ما وراء كّل حدود التجربة، أي يراعي وجو إىل  ويتطلّب توسيًعا ملعرفتنا هو جيلٌّ تأليفيٌّ 

ا ولكّن أن تتطابق معها. هذ تجربة   كائن  ينبغي أن يتناظر مع مجرّد الفكرة التي ال ميكن أليّ 

  عن رشوط  عرّب ما ت   رد بقإاّل  تأليفية قبلي ا ليست ممكنةً  معرفة   الرباهني التي سيقت تفيد أّن كل  

ها ال تتعلّق إال نّ أ ية كّل املبادئ باللزوم فقط، أي صالح ممكنة، وإن   لتجربة   ة  صوريّ 

ما ىل إ مبوضوعات املعرفة التجريبية، بكالم آخر، بظاهرات. فبالتايل، ال يشء، بالنسبة

، ميكن أن يتوقّع من النهج االستعاليئ  .كان يرمي إليه الهوت عقل نظريٍّ بحت 

العاجز عن إثبات وجود الله عاجز  كذلك عن إثبات  بأّن العقل النظري ويعرتف كانط

، وذلك أنّه بعد أن انتهى ىل إ عدم وجوده، ولكنّه مع ذلك يقّر لالهوت العقيل بدور  سلبيٍّ

هذا  ، ويفمفهوم الواجبإىل  واستناًداانحصار طريق إثبات وجود الله بالعقل األخالقّي 

املجال يعمل الالهوت العقيل عىل تحصني العقل األخالقّي يف إثباته لوجود الله من 

االنخداع بقّوة الحساسية. وإّن أوصافًا من قبيل: الرضورة، الالتناهي، الوحدة، الوجود 

(، الرسمدية مبعنى عدم الخضوع للزمان، خارج العامل )أي بحيث ال يكون كنفس  للعامل

الحضور املتحّرر من قيود املكان، والقدرة الكليّة الشاملة... وغري ذلك من األوصاف 
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املشابهة، هذه الصفات كلّها متثّل محموالت محضة استعالئيّة، وبالتايل فإّن مفهومها، 

ذاك، ال ميكن أو  هذا الحدّ إىل  بعد أن يتّم تحريره وتهذيبه وهو الذي يحتاجه كّل الهوت  

 أن ي ستمّد إال من الالهوت االستعاليئ.

، وعىل الرغم من عدم كونها مقّومًة، فإّن جدواها ، بحسب كانطوإّن األفكار االستعالئية

دف محّدد  ه تظهر يف كونها منظِّاًم ممتازًا ورضوري ا ال ي ستغنى عنه يف توجيه الفهم وتحديد

 ةً مركز  خيايلٍّ ونقط  ضري يف أن يكون هذا الهدف فكرةَ له وغاية يسعى للوصول إليها. وال

خدم عىل وت ال تنطلق منها مفاهيم الفاهمة البورشيّة؛ ألنّها تقع خارج نطاق التجربة املمكنة

 ل البورشّي.الرغم من ذلك يف إضفاء الوحدة عىل عمل الفاهمة والعق

والنظر يف األمور من هذه الزاوية يرفع وهاًم حاصله أّن الفاهمة تعمل عمل املرآة 

وتنعكس فيها صور األشياء الخارجية، بحيث تبدو وكأنّها وراء املرآة، ولكن مهام يكن من 

كنّا نريد أن نرغب يف رؤية ما يقع وراء إذا  أمر  فإّن هذا الوهم ال غنى عنه وهو رضوريٌّ 

هورنا كام نرى األشياء املواجهة لعيوننا. واألمر عينه ي قال عىل العقل والفاهمة التي ترغب ظ

 وراءها. ما يفيف تجاوز التجربة والنظر 

وإذا ما دقّقنا يف معارفنا التي تحصل عن طريق الفهم، فسنجد أّن ما يترّصف فيه العقل 

 هذه املعارف يف منظومة   ترتيب إنجازه، ليس هو سوى سعي  وراءإىل  ويسعى بكّل متيّز  

، وهذا الرابط يكفي أن يكون أو  مرتابطة األجزاء، وهذا يقتيض يعني الربط بينها برابط 

ا من الطبيعةأو  وليس رضوري ا أن تكون هذه الفكرة« فكرةً » ا أن ، بل عليناملفهوم مستمد 

هذه األفكار، ونعّد معرفتنا ناقصًة طاملا أنّها ال تتطابق  نسأل الطبيعة ونسائلها عىل أساس

بصعوبة العثور عىل الرتاب املحض، واملاء املحض، والهواء  مع هذه األفكار. ويقّر كانط

؛ ولكنّنا محتاجون املحض... فكّل  افرتاض هذه املفاهيم ولو إىل  ما هو موجود مشوب 

نحتاج إليها ليك يتّم تعيني مقدار ما يف الظواهر من هذه  أنّها من مخرتعات العقل؛ ونحن

 املفاهيم لنتعامل مع األسباب الطبيعيّة ونحلّلها.
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وآرائه يف مجال نقد الربهان  ألفكار كانط هو خالصة نرجو أن تكون وافيةً  ما تقّدمكلُّ 

رض يأيت نع ما ويف«. نقد العقل املحض»الكسمولوجّي، وفق ما بيّنه يف كتابه األشهر 

 لبعض آراء رّشاحه ونّقاده.

 رالف والكر

ينقل رالف والكر
1
تقريره للربهان الكسمولوجي عىل النحو اآليت: ال بّد  يف كتابه عن كانط 

الذي يبنّي وجود ذاته واجب الوجودإىل  أن تنتهي سلسلة املمكنات يف العامل ال محالة
2
 

ه( ويف الوقت نفسه يفرّس ويرّبر وجود سائر األشياء. وهذا )أي يرّبر وجود نفسه ويفرّس 

الربهان يشتمل عىل مرحلتني: املرحلة األوىل ت طرح تحت عنوان التعارض الرابع، وفيها 

وهذا ما يستنتج وجود واجب الوجود من وجود املمكنات، وال ي ذكر الله يف هذه املرحلة 

 يثري اعرتاضات عّدة.

كان من عامل الظاهرات فهو بدوره إذا  يف هذه املرحلة أّن الواجب وحاصل رؤية كانط

علّة، وإذا كان من خارج عامل الظاهرات فال يصّح دعوى معرفته والتعرّف إليه. إىل  محتاج

قة ال لها؟ ويف الحقي ه ومسّوغ  لنفس مبنّي   التسليم بوجود موجود  إىل  وعليه ما الذي يدعو

دليل يلزمنا بافرتاض رضورة تناهي سلسلة العلل. هذا ولكّن كانط يرى، كام تقّدم، أّن هذا 

 املنظِّم. االفرتاض يؤّدي دورَ 

هو  «املفرّس لنفسه»ويف املرحلة الثانية من الربهان حيث يجب أن يكون املوجود 

أي الله، وملّا كان الطريق األصّح الفرتاض وجود  كهذا، هو املرور  املوجود األكرث واقعيّةً 

جب أن ي منطقية   من ناحية   االعتقاد بأّن أكرث املوجودات واقعيّة  أو  عرب الرضورة املنطقيّة

/ الربهان األنطولوجيّ إىل  رجوع يكون موجوًدا وإال ملا كان كذلك. وهذا بحسب كانط

ول مالوجودّي. واعرتاض كانط األساس عىل هذه املرحلة من الربهان هو أّن الوجود املح

                                                        

1. Ralph Charles Sutherland Walker 

2. Self-explanatory 
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لسائر  مساوية   خصوصيّة  إىل  يف هذه املرحلة ليس محمواًل واقعي ا، وال يشري

 ما يحمل عليه. الخصوصيّات؛ ليدخل يف تعريف

نه بقي مغفواًل ع ما إيرادإىل  يشري ونقده عند كانطوبعد عرض والكر صياغة الربهان 

كان الطريق الوحيد إلثبات الوجود املبنّي لنفسه هو الرضورة إذا  يف انتقادات كانط وهو أنّه

ب أن املفرسِّ لنفسه يجأو  املنطقيّة املشار إليها، فال يشء يلزمنا بأّن هذا املوجود املبنّي 

 ن االستدالل عىل؛ وذلك ألنّه ميكن تطبيق هذا األسلوب موجوديّة   يكون صاحب كامالت  

نّه أكرث املوجودات سوًءا، وأكرث املوجودات سوًءا ال بّد أن يكون بأ والقول  الشيطان

 1املشار إليها نفسها. موجوًدا، بالرضورة املنطقية

 كاسرير

سريركا وّجهي
2
النقد األّول »بـ املعنون  ه، وذلك يف كتابكانطإىل  عدًدا من االنتقادات 

 وذلك يلربهان الكسمولوجليرتبط بتضعيفه  ما يفكانط إىل  وحاصل نقده املوّجه«. لكانط

 الربهانني بالقصور عن أداء وحكمه عىل / األنطولوجيّ الربهان الوجوديّ إىل  بإرجاعه

ىل إ صّحتهام، مع اإلشارة اّدعىإعادة االعتبار للربهانني ب كام قام كاسرير ام،املطلوب منه

 أّن أكرث املفّكرين والفالسفة مل يوافقوا كانط يف انتقاداته.

، محّل البحث هو يف نقده للربهان كانطإىل  واالعرتاض الثاين الذي يوّجهه كاسرير

ال و  إثبات يشء  إىل  الوجود األكرث واقعيًّة ال يفيضإىل  رجوع   أّن كل  بهو أّن كانط يرى و 

 املطلوب، وحاصل االعرتاض يف هذه النقطة أّن كاسرير يرى أّن كانط حرصإىل  يؤّدي

قطة غادروا هذه الننفسه يف هذه الدائرة ومل يغادرها، بينام ميكن للمؤمنني بوجود الله أن ي

 أمبدىل إ هذا املفهوم وذلك باالستناد مثالً إىل  الضعيفة ويثبتوا وجود الله دون االستناد

بذاتها  ة  قامئ علّة  إىل  يف هذا العامل يجب أن يكون مستنًدا وأّن كّل يشء   استحالة التسلسل

 .3عن غريها مستغنية  

                                                        

1. Kant, Immaneul, op. cit. B 615-697, p 528. 

2. H. W. Cassirer 

3. Cassirer, H. V. Kant’s First Critique, London, Allen and Unwin, 1945, p. 319. 
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 جوناثان ِبِنْت 

بنتيبحث جوناثان 
1
يرتبط بالربهان  ما يفأفكار كانط « جدل كانط»يف كتابه  

ا الربهان، يف عرضهام لهذ األكوينيّ  الكسمولوجّي بالتفصيل، ويقارن بني كانط وبني توما

جود املو إّن كانط يستخدم مصطلح املورشوط بدل املمكن، ويقصد باملورشوط بويقول 

غ وجوده. ويرى كانط أّن العقل ي   املسبوق بوجود     مورشوط  غري ألزمنا بافرتاض منشآخر يسوِّ

لجميع الوجودات املورشوطة. وباستخدامه مصطلح املورشوط للتعبري عن املمكن وغري 

له  أّن العاملإىل  املطلق للتعبري عن الواجب، ينتهي العقل بحسب كانطأو  املورشوط

 جب.موجود مطلق وا

 ال« افرتاض الوجود غري املورشوطإىل  حاجة العقل»عن  ويرى بِِنْت أّن حديث كانط

يجدي نفًعا، وأهّم نقاط ضعفه ليس يف أنّه ال يوفّر لنا برهانًا معتربًا ميكن الركون إليه؛ بل 

 الربهان.إىل  الركونإىل  ألنّه ال يبنّي لنا السبب الذي يدعو كثريًا من الناس

 سلسلاستحالة الت ألربهان الكسمولوجّي ينطلق من مبدد بصّحة اأّن املعتقِ  ويرى كانط

يف املرحلة األوىل إلثبات واجب الوجود، ويف املرحلة الثانية يصّدق بأّن واجب الوجود 

هذا هو أكرث الكائنات واقعيّة عىل اإلطالق. ويف مقام نقد هذه الطريقة يف التفكري يقول 

كامل   أن يكون كّل موجود  إىل  كان واجب الوجود موجوًدا كاماًل، فهذا يؤّديإذا  إنّ  :كانط

انطبق إذا  مشبَع  يكشف عن أنّه الوجود؛ وذلك ألّن مفهوم الوجود الكامل مفهوم  واجب 

عىل يشء وترتّبت عىل هذا االنطباق لوازم  وجب أن ترتتّب عليه لوازمه يف كل حالة  من 

 حاالت انطباقه؛ وذلك ألّن هذا األمر من لوازم املفهوم نفسه.

لكن ما هو اليشء الذي يجعل منه اعرتاًضا يقول بِِنْت إّن هذا الكالم صحيح  متاًما، و 

 يف أعىل املرحلة الثانية من الربهان؟ ويف الجواب عن هذا السؤال أي السؤال عن الخط

ّي ولكن ال يصّح أ  أمرين وردا يف كالم كانطإىل  الخطوة الثانية من الربهان، ميكن اإلشارة

طوة الثانية من الربهان ي ستنتج وجود املوجود واحد  منهام. الجواب األول هو أنّه يف الخ

                                                        

1. Jonathan Bennett 
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وباالستناد إليه؛ أي ي ستنتج  الكامل من مفهوم واجب الوجود مبساعدة الربهان الوجوديّ 

وجود املوجود األسمى واألكرث واقعيّة من مفهوم وجوب الوجود الذي يّدعيه الربهان 

. وهذا ما ال يوافق عليه بِِنْت. وهو يرى أنّه يف الخطوة الثانية من الربهان مل تؤخذ الوجوديّ 

القضية الثانية مفروضة قبلي ا، حتّى لو افرتضنا أّن الشخص قد يقبلها يف الخطوة الثانية، ولو 

 ذها مفروضًة قبلي ا.، ولكنّه عىل أّي حال ال يتّخباالعتامد عىل الربهان الوجوديّ 

الجواب الثاين هو أّن الخطوة الثانية من الربهان تضع صاحبه يف مقام االعرتاف 

بالربهان الوجودّي، وإذا كانت هذه الخطوة من الربهان صحيحة، فال بّد من صّحة الربهان 

احب الربهان الكسمولوجّي . ويف نقد هذا الجواب الكانطّي يقول بِِنْت إّن صالوجوديّ 

 عدم قبوله؛ ، بل معميكنه إكامل رحلته مع هذا الربهان بغّض النظر عن الربهان الوجوديّ 

ّن مفهوم أكرث األشياء واقعيّة يتضّمن مفهوم وجوب الوجود، وبناًء بأ قول الوذلك أنّه ميكنه 

موجوًدا فإّن وجوده سوف يكون رضوري ا. وهكذا كان أكرث املوجودات واقعيّة إذا  عليه

الذي ال ميكنه االعرتاض عىل من  ميكن له أن يستفيد من املسار الورشطّي مثل كانط

 يستخدم أسلوبه يف الربهان.

ًة دّ فإنّه يتابع مساره يف توجيه نقد  أكرث ح ثّم إّن بِِنْت وعىل الرغم من اعرتاضه عىل كانط

للربهان الكسمولوجّي. ويبدأ من مالحظة كانط التي تفيد أّن الرضورة املّدعاة يف الربهان 

ة الربهان هي اليبنتزيهي رضورة منطقيّة، ويستنتج من ذلك أّن مصادر كانط ملعرفة هذا 

 ىلأكوينيّة. وأما نقد بِِنْت فهو أّن كانط يعتقد بأّن الرضورة املنطقيّة تبتني ع ن أنهاأكرث م

، بحيث إّن إطالقها عىل يشء   كل  قبيلٍّ استنتاجها بشإىل  يجب أن يستند الفكر بشكل  كامل 

من ذلك اليشء، وال يصّح استنتاجها من افرتاض وجود ذلك اليشء مبا هو علّة  

 للموجودات التي ميكن إدراكها بواسطة التجربة.

اشتغل بكتابة الفصل الخامس الذي  ويتّفق بِِنْت مع رمنانت الذي يعتقد أّن كانط

خّصصه لنقد الربهان الكسمولوجّي قبل الفصل الرابع الذي خّصصه لنقد الربهان 

 ، وقبول هذا الرأي يوضح ثالث حقائق هي:الوجوديّ 
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الشديد للربهان الكسمولوجّي يف الفصل الرابع املخّصص للربهان  االنتقاد -أ

 ما أىت يف الفصل الالحق.إىل  الوجودّي، تقريبًا سطحيٌّ بالقياس

إىل  يف الربهان الكسمولوجّي يف الفصل الخامس خال من أّي إشارة   البحث -ب

 رأسه.إىل  من أساسهالذي عّده باطاًل  إشكاليّات الربهان الوجوديّ 

 يّدعي يف الفصل الرابع يف مقام إبطال الربهان الوجوديّ  الرغم من أّن كانط عىل -ج

أمر  مورشوط، ولكنّه يف الفصل الخامس ال يقبل ذلك إىل  عن طريق نقد نتيجته وتبديلها

 .1يّ الربهان الوجودإىل  يتّهمه باالستنادالتدبري من صاحب الربهان الكسمولوجّي الذي 

 دراسة وجهة النظر الكانطية

 حول الربهان النقطة األوىل التي تستحّق اإلشارة إليها يف مقام مناقشة أفكار كانط 

الكسمولوجّي وغريه، هي أّن انتقادات كانط لهذا الربهان وغريه من الرباهني التي يتعرّض 

للحديث عنها، مبنيّة  عىل النظام املعريفّ الكانطّي، ومن الواضح أّن قبول اإلطار املعريّف 

يل من ال االكانطّي يقتيض بالرضورة املوافقة عىل انتقاداته للربهان الكسمولوجّي. وبالت

 نقديّة. النظام املعريفّ ميكنه عدم قبول ما ب ِني عليه من أفكار  أو  يقبل هذا اإلطار

وبغّض النظر عن هذه املالحظة األّوليّة، ثّة ما يستحّق الذكر يف مقام مناقشة انتقادات 

 . وهنا ميكن أن نقول اآليت:كانط

إىل  حظنا يف بعض ما تقّدم، رجوع الربهان الكسمولوجيّ ، كام ال أّواًل: ذكر كانط

هذا املعنى هو أنّه يف الربهان الكسمولوجّي يتوّسل صاحب الربهان إىل  الوجودّي، وأشار

 مىاملصداق الخارجّي للوجود األسإىل  بالتجربة، وملّا كانت التجربة ال تنفع يف التعرّف

 صفات الله منإىل  التعرّفإىل  هذا الربهان األكرث واقعيًّة، فألجل هذا يسعى صاحبأو 

و أ  واستنتاجها منها. ويف هذا استخدام صفات املوجود األكرث واقعيّةً إىل  خالل التعرّف

 استعادة للربهان الوجودّي.

                                                        

1. Bennet, Jonathan, Kant’s Dialectic, Cambridge university press, 1974, pp. 240-254. 
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ويف مقام النقد للنقد الكانطّي نقول إّن الربهان الكسمولوجّي ليس برهانًا تجريبي ا، بل 

مّي، ويف / الكال الالهويتّ  - الطبيعيّ وبحسب ما أشار هو نفسه يف ثنايا البحث عن الربهان 

، و  ق بكّل إّن هذا الربهان يتعلّ  :سياق املقارنة بني الربهانني قال هو نفسه بالتأكيد عامل  ممكن 

. والصلة الوحيدة « تجربة»وعىل خالف رأيه هو ال يتعلّق هذا الربهان بـ  كّل عامل  ممكن 

هان هو لهذا الرب  املسلمني لهذا الربهان بعامل التجريب وخاّصًة بحسب صياغة الفالسفة

ة التجربإىل  يشء  واحد  ال أكرث، وإدراك وجود واحد  ال يحتاج جودالقبول، عىل األقل بو 

باملعنى العلمي للتجربة بل ميكن إدراك هذا الوجود الواحد بالبداهة. ومن ال يقبل هذا 

 يشّك فيه ال ميكن فتح النقاش معه حول هذا الربهان.أو  املقدار من الوجود

ذا إ  الذين يثبتون وجود الله بواسطة الربهان الكسمولوجّي، توّسل الفالسفةإذا  ثانيًا:

ربهان ة التوّسلوا بالربهان الوجودّي ملعرفة صفاته، فإّن هذا ال يعني أبًدا توقّف متاميّ 

الثاين. وذلك ألّن الربهان إىل  الكسمولوجّي عىل الوجودّي، بحيث ميكن تحويل األّول

إثباتها؛ بل الهدف األقىص إىل  صفات الله وال إىل التعرّفإىل  الكسمولوجّي ال يهدف

الذي ي راد من هذا الربهان تحقيقه هو إثبات الوجود األسمى، أّما ما هي سائر صفات هذا 

 الوجود فذلك أمر  آخر.

الوجودّي، عن طريق عكس إىل  إعادة الربهان الكسمولوجيّ  ثالثًا: إّن محاولة كانط

. وذلك ألّن القضية التي يعكسها كانط ليست  مّدعيات الكسمولوجيّ  ال تخلو من إشكال 

هي الربهان الكسمولوجّي نفسه بل هي نتيجته، والصحيح هو أنّه كان عىل كانط تطبيق 

 هذه املحاولة عىل مقّدمات الربهان وليس عىل نتيجته. وبعبارة أخرى: إّن الربهانني يهدفان

قعيًّة ولكن كّل واحد  منهام يفعل ذلك عىل طريقته إثبات املوجود األسمى واألكرث واإىل 

اق يف النتيجة ال تسمح بالحكم الخاّصة به. ومهام يكن من أمر  فإّن وحدة املّدعى واالتف

 اآلخر.إىل  وحدة الربهانني وإحالة أحدهامب

الربهان إىل  وبناًء عىل ما تقّدم ليس بالرضورة أن يرجع الربهان الكسمولوجيّ 

لهذا الربهان؛  املسلمني . وميكن مالحظة هذا االختالف يف صياغة الفالسفةالوجوديّ 

وذلك ألّن ثّة جهوًدا كبريةً بذلها هؤالء الفالسفة للتدقيق يف معنى الوجوب واإلمكان 
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سمحت بتحّول هذه املفاهيم واكتسابها معاين أكرث دقًّة أسهمت يف صياغة الربهان بطريقة 

 بعض هذه الصياغات.إىل  يأيت نشري ما ويفمختلفة أكرث إتقانًا وإحكاًما. 

 ةان الكسمولوجّي يف الفلسفة اإلسالميّ الربه .ب

 ابن سينا

يف النمط الرابع من اإلشارات والتنبيهات، ويسّميه  الوجوب واإلمكان برهان يطرح ابن سينا

 :1صل كالمه يف هذا الربهان ما يأيت. وحابرهان الصديقني

غريه: فإّما أن يكون إىل  الت ِفت إليه من حيث ذاته من غري التفات  إذا  موجود   كّل 

ال يكون. فإن وجب فهو الحّق بذاته، الواجب أو  بحيث يجب له الوجود يف نفسه.

ن يقال: إنّه ممتنع بذاته بعد ما الوجود من ذاته وهو القيّوم. وإن مل يجب، مل يجز أ 

ط وجود علّته كان إذا  ف رِض موجوًدا...؛ ]بل ط عدم علّته كان ممتنًعا وإذا اشت  اشت 

بالغري[ وإن مل ي شتط يشء من ذلك فهو اإلمكان فيكون باعتبار ذاته اليشء الذي  واجباً 

: إّما واجب الوجود بذاته، كن الوجود بذاته. ممأو  ال يجب وال ميتنع. فكّل موجود 

فإذا و ِجدت علة ممكِن الوجود بالذات صار موجوًدا بالرضورة وواجبًا بغريه أي بعلّته، 

لوحظ يف حّد ذاته بغّض إذا  وإذا انعدمت علّته كان عدمه واجبًا النعدام علّته. وأما

 عدمها كان ممكنًا.أو  النظر عن وجود علّته

ها من حيث الوجود، وملّا كان آحاد سلسلة إًذا املوجودات املمكنة متعلّقة بعلّت

مستحياًل، فقد اقتىض  العلل واملعلوالت ممكنة الوجود بالذات، وملا كان التسلسل

علّة واجبة الوجود إىل  ذلك بالرضورة أن تكون سلسلة املمكنات كلّها محتاجة

الوجود بالذات لكانت  ممكنةنت ورضورة الوجود ذاتيّة لها؛ وذلك ألّن هذه العلّة لو كا

جزًءا من السلسلة املذكورة. وعلّة املجموعة يجب أن تكون خارج هذه املجموعة 

                                                        

، منشورات مكتبة آية الله العظمى املرعيش رشحي اإلشاراتالطويس، الخواجة نصري الدين، والرازي، اإلمام فخر الدين، . 1

 .198-194هـق. ص  1403النجفي، 
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وال ميكن أن تكون جزًءا منها؛ ألّن العلّة هي أّوال علّة اآلحاد وهي بعد ذلك علّة 

 1إليها.املجموعة، ولوال ذلك ملا كانت آحاد املجموعة محتاجة 

 والطرف ويقول: الوسط برهانإىل  يف تتّمة كالمه ويشري الشيخ الرئيس

من علل ومعلوالت عىل الِوالء، وفيها علّة غري معلولة، فهي  متتّبة   كّل جملة  

من علل ومعلوالت  متتّبة   طرٌف؛ ألنّها إن كانت وسطًا فهي معلولة... كّل سلسلة  

 إىل مل يكن فيها إال معلوٌل احتاجتإذا  غري متناهية، فقد ظهر أنّهاأو  تناهيةكانت م

علّة خارجة عنها، لكنّها تتّصل بها ال محالة طرفًا. وظهر أنّه إن كان فيها ما ليس 

، فهو طرٌف ونهاية. فكّل سلسلة تنتهي  واجب الوجود بالذات.إىل  مبعلول 

علّل وصفه وي« الصّديقني برهان»بـ هذا الربهان  ويف ختام النمط الرابع يصف ابن سينا

أو  آلفاقآيات سبحانه يف اإىل  بهذا الوصف بأّن املستدّل به يثبت وجود الله دون االستناد

إىل  ةل اإلشار التأّمل يف ذات الواجب دون سواه. وال يغفإىل  يف األنفس، إّّنا باالستناد

﴾، وهذه اآلية الحقآياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حتّى يتبنّي لهم أنّه  سرنيهم: ﴿قوله تعاىل

ّل يكِف بربّك أنّه عىل ك أومل﴿ :حكم لقوم  من الناس عند ابن سينا، ثّم ينقل قوله تعاىل

 .2« عليهبه الإّن هذا حكم  للصّديقني الذين يستشهدون »﴾، ويعلّق عليها بقوله: شهيديشء 

 :يف مقام رشح كالم ابن سينا ويقول نصري الدين الطويس

 ؛ وبالنظر يفاملتكلّمون يستدلّون بحدوث األجسام واألعراض عىل وجود الخالق

وجود ا يستدلّون بأحوال الخليقة عىل صفاته واحدة فواحدة. والحكامء الطبيعيّون أيضً 

نهاية، عىل وجود محرّك  أّول إىل  الحركة عىل محرّك، وبامتناع اتّصال املحّركات ال

                                                        

. النص الوارد أعاله هو ترجمة للنص الفاريس الذي ترصّف فيه املؤلّف بهدف تسهيل العبارة واخترص إىل حدٍّ ّما، فراعينا يف 1

سينا دعتنا  قدر املستطاع ولكّن صعوبة نّص ابن الرتجمة بالعربية احرتام النص الفاريس واحرتام النّص العريب املنقول عن ابن سينا

كّل  كّل جملة  »إىل الترصّف يف النقل ومحاباة النّص الفاريس. وأّما النّص العريب البن سينا يف هذه الفقرة األخرية فهو كاآليت: 

واحد  منها معلول، فإنّها تقتيض علّة خارجة عن آحادها؛ وذلك ألنّها: إّما أال تقتيض علّة أصاًل فتكون واجبًة غري ممكنة، وكيف 

يتأىّت هذا، وإّّنا تجب بآحادها؟ وإّما أن تقتيض علّة، هي اآلحاد بأرسها، فتكون معلولًة لذاتها، فإّن تلك الجملة والكل  يشء  

. و  أّما الكلُّ مبعنى كّل واحد  فليس تجب به الجملة. وإّما أن تقتيض علًّة هي بعض اآلحاد، وليس بعض اآلحاد أوىل بذلك واحد 

، إذا كان كّل واحد  منها معلواًل؛ ألّن علّته أوىل بذلك. وإّما أن تقتيض علّة خارجة عن اآلحاد كلّها، وهو الباقي... : )انظر« من بعض 

 .( )املرتجم(24-23، ال تاريخ، ص ، الطبعة الثالثة، دار املعارف، مرصدنيا ، تحقيق سليامنوالتنبيهات اإلشاراتابن سينا، 

 . )املرتجم(55-54، ال تاريخ، ص الثالثة، دار املعارف، مرص، الطبعة دنيا ، تحقيق سليامناإلشارات والتنبيهات، . ابن سينا2
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غري متحرّك، ثم يستدلّون من ذلك عىل وجود مبدإ  أّول. وأّما اإللهيّون فيستدلّون بالنظر 

يلزم الوجوب  فياميف الوجود، وأنّه واجٌب وممكٌن، عىل إثبات واجب، ثم بالنظر 

 عدفية صدور أفعاله عنه، واحًدا باإلمكان، عىل صفاته، ثّم يستدلّون بصفاته، عىل كيو 

.  1واحد 

 ماّل صدرا

هو أفضل الرباهني إلثبات وجود الله. ويرّبر  الوجوب واإلمكان أّن برهان ال يرى ماّل صدرا

موقفه من هذا الربهان باآليت: فهو يعرتف لهذا الربهان بفضيلة أنّه ال يسري وفق  ماّل صدرا

نّه ال يتطابق مع أسلوب برهان الحركة الذي أ ، كام طريقة املتكلّمني يف برهان الحدوث

علامء الطبيعيّون، وبالتايل ال يستدّل عىل وجود الله مبخلوقاته وآثار وجوده وال يعتمده ال

 الستنادهو او نقًصا  عىل الرغم من هذه الفضيلة يواجه يجعلها واسطة يف االستدالل، غري أنّه

عىل هذا النقص ال ميكن  من خصائص املاهيّات، وبناءً  يعترب مفهوم اإلمكان الذيإىل 

عّده أرشف الرباهني وأعالها قيمًة وال يجوز الحكم باختالفه عن ما أشري إليه من براهني 

 صدرا أنّه أرشف الرباهني ويرتضيه دلياًل عىل إثبات اختالفًا جذري ا. والربهان الذي يرى مالّ 

 .، وهو الذي يصفه بأنّه برهان الصّديقنيالله تعاىل هو صيغة  من صيغ الربهان الوجوديّ 

ن عن ما أمك وافيةً  لنقّدم خالصةً  مطّهري مرتىض كالم األستاذ الشهيدإىل  وسوف نستند

 .2الربهانهذا 

و أ  يتوقّف عىل فهم هذه املبادئ أّن فهم هذا الربهان الصدرايئ يعتقد الشهيد مطّهري

 األصول الخمسة:

 الوجود الةأص .1

 الوجود وحدة .2

                                                        

، منشورات مكتبة آية الله العظمى املرعيش رشحي اإلشارات. الطويس، الخواجة نصري الدين، والرازي، اإلمام فخر الدين، 1

 .214هـق. ص  1403النجفي، 

 1360، دفرت انتشارات اسالمي، تقديم وهوامش مرتىض مطهري ،أصول فلسفه وروش رئاليسم. طباطبايئ، سيد محمد حسني، 2

 .93-92هـ. ش، ص 
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 الوجود التي ال تقبل العدم حقيقة .3

، مساوية للكامل أو  الوجود يف نفسه، وبغّض النظر عن أّي حيثيّة   ةحقيق .4 جهة 

والشّدة والفعليّة والعظمة والجالل وعدم الحّد والنوريّة؛ واإلطالق والغنى 

 والنقص والتقيّد والفقر وغريها تأيت من جهة األعدام

وشؤونه وما يرتتّب عليه من النقص والضعف واملحدوديّة وغريها، ترد عىل  العدم .5

 املوجودات من باب املعلوليّة.

الوجود هي عني املوجوديّة وعدمها ّن حقيقة أ ن هذه املبادئ واملقّدمات ي قال بيا بعد

، ومن جهة  أخرى،  . وحقيقة  الوجود هذه، ليست مورشوطًة بأّي رشط، هذا من جهة  محال 

فإّن الكامل والعظمة والشّدة واالستغناء والجالل والِكرَب والفعليّة وعدم الحّد، هي املعاين 

وجود وليس لها حقيقة املقابلة للنقص والصغر واإلمكان واملحدوديّة وهي تنشأ من ال

الوجود يف حّد ذاته مساو  لعدم املورشوطية بيشء آخر؛ أي مساو  إذا  سوى الوجود؛

للوجوب الذايت األزيّل، كام هو مساو  للكامل والعظمة والشّدة والفعليّة. والنتيجة التي 

تي مل الترتتّب عىل هذا وبغّض النظر عن أّي تعنّي  يلحقها من الخارج مساوية  لذات الحّق 

تهدي العقل بشكل  مبارش  ودون وساطة أّي  تزل وال تزال. وعليه يتبنّي أّن أصالة الوجود

اىل آخر؛ بحيث نتعرّف إليه تع أّي يشء  إىل  معرفة الحّق تعاىل بذاته، وليسإىل  يشء آخر

 بواسطته.

يف املجلّد السادس من األسفار، بعد عرضه طريقته يف الربهان  يقول ماّل صدرا

وصياغته ملا تصّح تسميته بربهان الصّديقني من وجهة نظره، إّن الطريقة التي اعتمدها ال 

؛ وألجل  تصلح لجميع الناس فثّمة من ال يقدر عىل استنباط األحكام الكثرية من أصل واحد 

ي اعت ِمدت يف الفلسفة، ويبدأ عرضه بالكالم عىل الربهان عدد  من الرباهني التإىل  هذا يشري

 فيقول: بالصياغة السينويّة بنسختها الصدرائيّة

... بيّنّا خواّص واجب الوجود ووحدته حيث ذكرنا أّن املوجود ينقسم بحسب 

له من  واجب وممكن واملمكن لذاته ال يتّجح وجوده عىل عدمه، فال بدّ إىل  املفهوم

ح بذاته فكان ترّجحه واجبًا لذاته فكان واجب الوجود بذاته  ح من خارج؛ وإال ترجَّ مرج 
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وقد ف رِض ممكنًا، وكذا يف جانب العدم فكان ممتنعا وقد فرض ممكنًا هذا خلف 

ء منها واجبًا فواجب الوجود ال بّد من وجوده فإّن املوجودات حاصلٌة فإْن كان يش

ري غإىل  الواجب وإال فوقع االنتهاء إليه لبطالن ذهاب السلسلةفقد وقع االعتاف ب

ء نهاية كام مر بيانه والدور مستلزٌم للتسلسل فهو محاٌل أيًضا مع أنّه يوجب تقدم اليش

عىل نفسه وذلك رضوري البطالن وال يدفع بطالنه اختالف الحيثية التعليلية ألنها غري 

ء عىل يستلزم تقدم اليش أنه يستلزم التسلسل مكرثة للذات املوضوعة لهام فالدور مع

منهج الصديقني وليس بذلك كام زعم؛ ألّن إىل  نفسه وهذا املسلك أقرب املسالك

حقيقة الوجود وهاهنا يكون النظر يف مفهوم املوجود. وحاصله إىل  هناك يكون النظر

ميكن تحققه إال بالواجب؛ إذ  ة يعطي أنه الأن النظر يف مفهوم املوجود واملوجوديّ 

لو انحرص املوجود يف املمكن مل يتحقق موجود أصاًل؛ ألنه عىل هذا التقدير تحّقق 

بغريه وذلك الغري أيًضا ممكٌن عىل أو  املمكن إما بنفسه بدون علة وهو محال بديهة،

والن ان األالواجب والشقّ إىل  يؤّديأو  يدورأو  هذا التقدير فإما أن يتسلسل اآلحاد

باطالن وكذا الثالث؛ ألنه خالف املقدر وإن كان حّقا الزًما ألن نقيضه وهو خلو 

املمكن عنه باطل فهذا ما وصفه الشيخ يف اإلشارات بأنه طريقة الصديقني وتبعه 

 1.املتأخرون فيه

 إشكالني عىل الربهان:وبعد هذا املوقف والنقل يعرض 

 يعرّب عن أحدهام بقوله: 

أو  قد أخذتم يف الدليل وجود املمكن ملا يشاهد من عدمه بعد وجوده ألستم»

  .«قبله

 فريّد هؤالء بقولهم:

إّن هذا الربهان غري متوقف إال عىل وجوِد موجود  ما، فإن كان واجبًا فهو املرام »

ج  ، األسفار، صدرا)ماّل « الواجب بالبيان املذكورإىل  وإن كان ممكنًا فال بّد أن يستند

 .(27 :، ص6

                                                        

هـ. ق. املجلد  1410العريب، ، دار إحياء الرتاث يف األسفار العقلية األربعة املتعالية الحكمة. الشريازي، صدر الدين محمد، 1

 .27-26السادس، ص 
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 سبق العدم ولحوقه وال إشارة إليه يف هذا الربهان.إىل  وبالتايل ال استناد

 ويعرّب عن النقد الثاين بقوله:

يف اإلينّ واللّمّي  البيان برهانًا بأّن االحتجاج منحرصٌ  ثم استشكلوا يف كون

علة لجميع ما عداه فكّل ما يستدّل به ء  أصاًل بل هو والواجب تعاىل ليس معلواًل ليش

 :، ص6، األسفار، ج عىل وجوده يكون دلياًل إنيًّا وهو ال يعطي اليقني. )مال صدرا

27) 

 قوله:ب يعلّق معرتًضا عىل كالم ماّل صدرا أّن العاّلمة الطباطبايئّ إىل  وهنا تجدر اإلشارة

ف العلّة، لتوقّ إىل  فيه أّن الذي ال يفيد اليقني هو ما كان السلوك فيه من املعلول

العلم بوجود املعلول عىل العلم بوجود العلّة، فلو عكس لدار. وأّما السلوك من بعض 

بعض  آخر فهو إىل  اللوازم العاّمة التي ال علّة لها كلوازم املوجود من حيث هو موجود

 مفيٌد لليقني، كام ب ني  يف فّن الربهان من املنطق، ومنه جميع الرباهني برهاٌن إيّن  

 .1املستعملة يف الفلسفة األوىل

 فإنّه يقّرر ردّهم عىل النقد الثاين بقوله: ماّل صدراإىل  وبالعودة

عىل أن بعضه واجٌب ال عىل عنه بأّن االستدالل بحال مفهوم املوجود  فأجابوا

فكون مفهوم املوجود مشتماًل  ء  يش وجود ذات الواجب يف نفسه الذي هو علة كّل 

 هو الواجب حاٌل من أحواله التي اقتضاها فاالستدالل بحال تلك الطبيعة عىل فرد  

 .2ىل أخرى معلولة للحال األوىلاملشتكة ع

االستدالل هو بالزم عامٍّ للوجود عىل الزم  آخر من  الطباطبايئوبحسب تعبري العاّلمة 

 فيقول: لوازمه. ثّم يتابع صدر املتألّهني

ورمّبا قّرروا الجواب بأنّه ليس االستدالل عىل وجود الواجب يف نفسه بل عىل 

عىل نحو ما ذكره الشيخ يف االستدالل بوجود هذا املفهوم وثبوته له إىل  انتسابه

ىل إ املؤلف عىل وجود ذي املؤلف فوجود الواجب يف نفسه علة لغريه مطلًقا وانتسابه

                                                        

 . الهامش الثالث. )املرتجم(27 :، ص6، ج األسفار األربعة،  صدرا. ماّل 1

 . الهامش الثالث. )املرتجم(27 :، ص6، ج األسفار األربعة،  صدرا. ماّل 2
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ء ويف وجوده عند آخر ء يف نفسه علة ليشهذا املفهوم معلول له وقد يكون اليش

ّقق يف موضعه  .1معلواًل كام ح 

 األستاذ الشهيد مطّهري

يف مقدمة املقالة الثامنة من كتاب أسس الفلسفة واملذهب الواقعّي  يعرّف األستاذ مطّهري

 فيقول: عدًدا من املصطلحات الفلسفيّة

ولهم: الواجب هو قدميًا كانوا يعّرفون الواجب واملمكن واملمتنع بق إّن الفالسفة

الذي تقتيض ذاته وماهيّته وجوده، واملمتنع هو الذي تقتيض ذاته وماهيّته عدمه، 

واملمكن هو الذي ذاته وماهيّته ال تقتيض الوجود وال العدم. وبعد التدقيق التفت 

وليّة، الطفإىل  أّن هذا التعريف ناقٌص وليس دقيًقا؛ بل هو أقرب ما يكونإىل  الفالسفة

كيف ميكن لذات  أن تقتيض وجودها فهذا الكالم ال معنى له، وكيف ميكن وسألوا 

الوجود فمعناه  كان ثّة واجب  إذا  العدم؟! وقالوا:أو  ليشء أن يعطي الوجود لنفسه

. وإذا كان ثّة ممتنع الوجود فمعناه  هو الذات التي وجودها ليس معلواًل لعلّة خارجيّة 

الدقيق للواجب هو: أو  ن خارج ... والتعريف األدّق أّن عدمه ليس ناجاًم عن تدّخل م

ذاٌت وماهيّة لو تصّورها العقل النتزع الوجود من حاّق ذات تلك املاهيّة، وغري هذا 

محاٌل. وممتنع الوجود ماهيٌّة لو نظر العقل فيها النتزع عدمها من حاّق ذاتها. وعليه 

زع وجودها من حاّق ذاتها، فواجب الوجود ذاٌت ليست معلولًة للغري، والعقل ينت

واملمتنع ذاٌت ينتزع العقل عدمها من حاّق ذاتها... واملمكن ذاٌت ال ينتزع العقل ال 

وجودها وال عدمها من حاّق ذاتها بل موجوديّتها ومعدوميّتها مرهونٌة بالغري ومستندٌة 

 مزيد من االكتشافات العقليةإىل  إليه... ثّم أّدى غوص الفالسفة يف أبحاث اإللهيّات

املرتبطة بهذه املفاهيم فتبنّي لهم أّن الواجب ليس مؤلًّفا من وجود وماهيّة؛ بل الواجب 

هو محض الوجود والوجود هو هويّته الرصفة، وأعرضوا عن تعريفهم الواجب بأنّه 

                                                        

 املصدر نفسه. . 1
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واستعاضوا عن هذا التعريف بتعريف جديد نّصوا فيه عىل أّن  «ماهيّة تقتيض...»

 .1الواجب هو حقيقٌة هي الوجود املحض وقامئة بالذات

ن م بحثه يف قانون العلّيّة، ويورشح تصّوره ملجموعة   ويتابع املرحوم الشهيد مطّهري

 املفاهيم املرتبطة بهذا البحث فيتحّدث عن الجرب العيّلّ واملعلويّل، وعن حاجة املعلول

 الذات والوجوب بالغري، وبعد ذلك ينتقلبقاء، وعن الوجوب العلّة يف الحدوث والبإىل 

الحديث عن معنيني من معاين الرضورة الذاتية، هام: الرضورة الذاتية املنطقيّة إىل 

والرضورة الذاتية الفلسفيّة؛ وكلتا هاتني الرضورتني سواء كان ذلك يف املنطق أم يف 

 الفسلفة هام املعنى املقابل لإلمكان واالمتناع.

وعندما يتحّدث املناطقة عن الرضورة يجعلونها دامئًا املعنى املقابل للرضورة 

الوصفية والورشطيّة. والرضورة الوصفية هي رضورة ثبوت محمول  ملوضوع ولكن ليس 

خضوعه لحالة  معيّنة، كأن نقول: الحركة أو  عىل اإلطالق؛ بل حني اتّصافه بصفة محّددة،

قّوة دافعة نحو الحركة وعندما ال توجد قّوة معيقة لتأثري تلك للجسم رضوريّة عندما تتوفّر 

القّوة املحرِّكة. والرضورة الذاتيّة هي بحيث يكون ثبوت محمول ملوضوع  رضوري ا مطلًقا 

. ، واإلنسان حيوان  . كام يف مثال الجسم ممتدٌّ  دون تدّخل خارجيٍّ

ة عندهم هي املعنى املقابل للرضورة الغرييّة )وليس فإّن الرضورة الذاتيّ  أّما الفالسفة

قسمني وجوب  بالذات ووجوب  إىل  الرضورة الوصفيّة(، ومن هنا انقسم الوجوب عندهم

فيّة أّن والرضورة الذاتية الفلس بالغري. واالختالف األساس بني الرضورة الذاتية املنطقية

 األوىل تتعلّق بالقضايا والثانية تتعلّق بالواقع ونفس األمر.

ة للواجب واملمكن واملمتنع عىل ضوء نظري رابع   تعريفإىل  ثّم ينتقل األستاذ الشهيد

ريف الجديد تكون الرضورة واإلمكان واعتباريّة املاهيّة. وعىل ضوء هذا التع أصالة الوجود

واالمتناع )وفق هذا الرتتيب( من شؤون الوجود واملاهية والعدم. فالرضورة مطلًقا )سواء 

بالغري( من شؤون الوجود، من هذه الجهة وهي أّن العالقة بني الوجود أو  كانت بالذات

 ني املوجوديّة والواقعيّة،واملوجوديّة رضوريّة؛ وذلك ألنّه بناء عىل أصالة الوجود الوجود ع
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. وأّما اإلمكان فإنّه من شؤون املاهيّة وذلك ألّن  وفرض وجود  غري موجود  فرض  محال 

 فهي تقبل الوجود كام تقبل العدم، وليس وتقبّل   عالقة املاهية بالوجود والعدم عالقة حياد  

إىل  ةة املعدوميّ فرض أحدهام رضوري ا لها. واالمتناع من شؤون العدم؛ وذلك ألّن نسب

 العدم هي نسبة الرضورة، وليس االمتناع سوى رضورة عدم اليشء.

من سنخ  واملسألة التي تطرح هنا هي: أّن املعلوالت بناء عىل أصالة الوجود

من األنحاء لها إمكان  ذايتٌّ؛ وذلك ألّن من لوازم  املوجودات ولها وجوب  بالغري، وبنحو  

إن اإلمكان من شؤون املاهية  :، وملّا كنّا قد قلنا آنًفاب بالغري اإلمكان الذايتّ الوجو 

والرضورة شأن وسمة الوجودات، فكيف ميكن تصوير اإلمكان الذايتّ للوجود 

واملوجودات؟ ويف الجواب عن هذا السؤال ميكن القول: إّن اإلمكان الذايت واالحتياج 

عللها، يختلف عن اإلمكان الذايتّ الثابت للامهيّات؛ وذلك إىل  والت بالقياسمن املعل

 ة يف حّد نفسها أليٍّ من الوجودأّن معنى اإلمكان الذايت املاهوّي هو عدم اقتضاء املاهيّ 

بط يرت ما يففلنقل تساوي عالقتها بالوجود والعدم. وهذا املعنى ال يصّح أو  العدم،أو 

بالوجودات، فاإلمكان الذايت للوجودات معناه أّن حقيقة ذات هذه املوجودات هي عني 

املعلولية وعني االحتياج وعني التعلّق بالعلّة، ومعناه أن ليس لها حيثيّة سوى حيثيّة 

االنوجاد وليس يف حّد ذاتها الفعل والتأثري، وعالقتها بعلّتها هي عني ذاتها. وقد طرح ماّل 

 تحت عنوان اإلمكان الفقرّي. هذا املعنى ألّول مرّة   اصدر 

يعرض يف سياق الحديث عن براهني إثبات  فإّن الشهيد مطّهري التوحيدوأّما يف كتاب 

املحرّك األّول  : برهان1هيو ، فلسفيّة - بأنّها عقليّةوجود الله تعاىل، ثالثة براهني يصفها 

ألرسطو، برهان اإلمكان والوجوب البن سينا، وبرهان الصديقني ملاّل صدرا. وخالصة 

جود يشء يف هذا العامل. وهذه املوجودات إّما و هي: ال شّك يف  تقريره لربهان ابن سينا

طلوب، وإذا مل ممكنة الوجود وإما واجبة. فإذا كان بني موجودات العامل واجب  فهو امل

علّة، ىل إ يكن بينها واجب  فإنّه ومبقتىض أّن املمكن ال يستغني عن العلّة، فإنّها محتاجة
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وهكذا تولد سلسلة من العلل واملعلوالت. ومن املحال أن تتشّكل سلسلة املوجودات 

 من عدد  ال يتناهي من العلل املمكنة، ويدّل عىل هذا أمران:

العلل املتزامنة )وليس العلل التي ينفّك أحدها عن اآلخر  لأحدهام: أنّه يستحيل تسلس

 بلحاظ الزمان(.

و أّول ه ولعّل نصري الدين الطويس وثانيهام: وهو أبسط من األّول ومل يذكره ابن سينا

لعامل ممكنًة )أي كانت كّل أجزاء هذا من ابتكره، وحاصله أنّه لو كانت جميع أجزاء نظام ا

النظام وحلقاته ممكنة الوجود وممكنة العدم( فالسؤال هو: ملاذا وجدت وملاذا وجب 

وجودها؟ وبعبارة أخرى: ما الذي يجعل من عدم جميع هذه العلل واملعلوالت محااًل؟ 

عدم وجود وما الذي سّد باب العدم عىل جميع موجودات العامل، وعىل الرغم من إمكان 

يشء نرى أّن يف العامل موجودات  شّتى؟ وهكذا يتبنّي أن جميع نظام املمكنات له حكم 

 نّه معتمد  يف وجوده عىل وجود الواجب.أ املمكن الواحد، أي 

كالمه فيبنّي أّن هذا األسلوب يف معالجة األمر يغنينا عن الخوض  ويتابع األستاذ مطّهري

سيطة ، وذلك أنّنا ببعض الحسابات الفلسفيّة الباهني الدالّة عىل استحالة التسلسليف الرب 

ندرك أنّه ما دام يف العامل رضورة ووجود ، فإّن واجب الوجود ثابت  يف عامل الوجود، 

هذا الواجب بالّذات. عىل الرغم من هذا كلّه إىل  وجميع املوجودات مستندة  يف وجودها

ًة، أرشف الرباهني وأعاله وأكرثها إتقانًا ومتان بنسخته الصدرائية الصّديقني ى برهانيبق

 .بحسب مطّهري
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انط الروس لك الدينيني نقد  الفالسفة«: لوغوس»يف مقابل « بوت»

 1يف مطلع القرن العرشينوالكانطية اجلديدة 

 مايكل ا.ميرسون

قبل  والكانطيني الجدد من تفاصيل النقد املوّجه لفلسفة كانطتطرّق الكاتب يف هذه املقالة إىل بيان 

الروس الذين ظهروا عىل الساحة الفكرية يف باكورة القرن العورشين، والرؤية املشرتكة التي  الفالسفة

 مستوى بحيث تنزّلوا بها إىل جمعتهم أّن كانط ومن ع رفوا بالكانطيني الجدد أساؤوا لألنطولوجية الفلسفية

منهجية  عقلية  بحتة، ويف هذا السياق دعوا إىل رضورة إحياء األورثوذكسية الورشقية وترويجها يف شتّى أرجاء 

 العامل بصفتها فكراً متكامالً.

اختار كاتب املقالة أربعًة من املفكّرين الروس، هم إيرن
2

، وبريدیاييف
3

، وبولكاكوف
4
وتروبيتسكوي 

5
. 

يّة ، اعترب العسكرة األملانيّة نتيجًة طبيعيًّة للنزعة الظاهراتالجدير بالذكر هنا أّن إيرن املتعّصب لبلده روسيا

 ، لذلك رأى من الرضوري التصّدي لها.التي تبنّاها إميانويل كانط

 ،ا إىل مواجهة املّد الكانطي والكانطيّة الجديدة بأسلوب  آخر متأثّراً بنظريات الفيلسوف نيتشهبريدیاييف دع

أنّه السبب ب حيث قال ينبغي للفيلسوف طرح آرائه بشكل  مبارش  وبحسب الواقع الذي يواكبه؛ واعترب كانط

 بيّة.يف الباليا الجاّدة التي حلّت بالحضارة الغر

دد، ودعا إىل والكانطيني الج االقتصاديّة يف مقابل مبادئ فلسفة كانط بولكاكوف طرح نظريّاته الفلسفيّة

رضورة تغيري بوصلة النشاط الفكري االقتصادي ليصبح عىل غرار الفكر الفلسفي الذي تبنّاه هؤالء، وذلك 
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ىل نهجه للمعرفة، لذا ال بّد من السري ع ةريته التي تقّومت عىل األسس القبليّ باعتبار أّن كانط قدوة  يف نظ

املعريف؛ وهذا يعني أّن هذا الفيلسوف الرويس قد ألزم نفسه برضورة االعتامد عىل املبادئ القبلية للنشاط 

عن حدوث تناقض  كبري  بني  االقتصادي. ومن جملة األمور التي أكّد عليها أّن نظريات كانط قد أسفرت

(، كام اعترب العلم عىل غرار اإلنتاج من منطلق حاجته للعمل ( والظواهر )الفينوميناتالذوات )النومينات

 إال أّن كانط برأيه غفل عن هذه املسألة؛ واملؤاخذة التي أوردها عليه هي تقسيمه العقل إىل نظري وعميل

 باعتبار أنّه تقسيم  خاطئ وال أساس له من الصّحة.

تقّومة والكانطيون الجدد بأنّها م التي تنبّاها كانط فضالً عن ذلك فقد وصف بولكاكوف األصول الفلسفية

 .بشكل  أسايس عىل قواعد إبستيمولوجية فردانية

والكانطيني الجدد فقد طرحت من قبل  عىل كانط املؤاخذات واإلشكاالت الفلسفيةوأّما أهّم وأدّق 

؛  الفيلسوف تروبيتسكوي، ونقده يتلّخص مبا ييل: ليس من املمكن بتاتاً إيجاد فلسفة  إبستيمولوجية  مستقلّة 

، فهي دون ذلك متيس عقيمًة وال  ألّن كّل نظريّة إبستيمولوجيّة ال بّد وأن تكون منبثقةً  من جذور  أنطولوجيّة 

 طائل منها؛ ويف هذا السياق قال: إّن إبستيمولوجيا كانط تعاين من ثالثة نواقص أساسيّة وهي كالتايل:

 .والقواعد املنطقيّة ( الخلط بني مسائل علم النفس1

 بشكل  مبارش  دون بيان طبيعتها امليتافيزيقية.( طرح نظريات ميتافيزيقية 2

3.  ( عدم القدرة عىل طرح األسلوب املتعايل يف إطار  موضوعي متقن 

إذن، كاتب املقالة مايكل أ. مريسون تطرّق إىل بيان النقد الذي ساقه هؤالء املفكّرون الروس عىل فلسفة 

 والكانطيني الجدد. كانط

 التحرير

****** 

 قّدمة تارخيّيةم  

يف م ستهّل القرن العورشين، اكتسب الفكر  الفلسفيُّ الرويس حياًة جديدًة عرب التالقي  

األملانية، ومتحورْت القضيّة  الرئيسيّة يف الجدال حول طبيعة  الجديدة الجديل مع الكانطية

«بوت»ين الروس التي التف ْت حول دار النورش الفلسفة. قامت مجموعة  املفكِّر
1
بتطوير  

مقاربة  واقعية  جديدة مع االعرتاض عىل تخفيض الفلسفة إىل علم  منهجيٍّ عىل يد 

                                                        

1. Put 
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الكانطيني الجدد األملان. يف مقابل هذا التخفيض، أك د املفكِّرون الروس أّن املعرفة 

لتفِّني الفوارق الذاتية بني املفكِّرين املتحظى بقاعدة  أنطولوجية وميتافيزيقية. بالرغم من 

 ، إال أنّهم قد أك دوا جميعاً عىل أّن التخفيض التدريجي لألنطولوجية الفلسفية«بوت»حول 

 .افيزيقيامن امليت بتحرير اإلبستمولوجيا لتصبح علامً منهجياً جاء كنتيجة  لقيام كانط

والكانطيني الجدد هيئَة الجدال بني دار  يف بادئ األمر، اتّخذ النقاش  الرويس مع كانط 

( 1914-1910) «لوغوس»( وبني دوريّة 1917-1910« )بوت»الفلسفي  -النورش الديني 

ً للصحوة املؤيِّدة للكانطية الجديدة يف مو  سكو. مثّل كلٌّ من مورشوعّي النورش انعكاسا

للجمهور الرويّس املثق ف وحاجته املتنامية لتطوير الوعي الذايت من جهة،  الفلسفية

« بوت»وتحقيق اندماج  أكمل يف الحياة الفكرية ألوروبا املعارصة من جهة  أخرى. سعى 

حقيق بنحو  أسايسٍّ عىل ت« لوغوس»األوىل بينام صّمم بصورة  رئيسية وراء تحقيق املهّمة 

نفصل عن بعضهام،  الثانية، ولكن مبا أنّه مل يكن من املمكن إنجاز  املهّمتني بشكل  م 

ت بنورش ترجام« بوت»بشكل  حتمي. قام « لوغوس»و « بوت»تداخلت ميادين  عمل كلٍّ من 

فكر مقاالت  حول ال« لوغوس»لروسية حولها بينام أدرج األوروبيني والدراسات ا الفالسفة

الفلسفي الرويس الوطني القديم واملعارص. برزت املجموعتان يف بيئة الطبقة املثّقفة 

الروسية التي كانت يف أفضل األحوال ت شكِّك  بشكل  جيلٍّ بالفلسفة الدينية والنظرية، ويف 

 «لوغوس»و « بوت»ا. بالتايل، مثّل كلٌّ من أسوأها ت كنُّ االحتقاَر وحتى العداء تجاهه

مورشوَعني صغرَيين، وغريبَني، ومنبوذَين يف البداية عىل وجه الخصوص. غالباً ما قام نفس  

ويٍّ ، ومبا أّن الفريقني قد دخال يف ميدان  نخب«لوغوس»و « بوت»املؤلِِّفني بالكتابة لصالح 

 واملنافَسنْي لبعضهام.نوعاً ما، فإنّهام قد لعبا دوَر املحاوَريْن 

جتمع امل»مبيزة امتالك منتدًى فلسفيٍّ محيلٍّ خاص به، وقد انبثق من « بوت»حظي  

مارغاريتا من قِبل  1905الذي تّم تأسيسه يف العام « الفلسفّي يف موسكو -الديني 

رسجي (، 1920-1863) األمري إفجيني تروبتسكوي(، 1958-1873) موروزوفا

 بافل فلورينسيك(، 1948-1874) نيكوالي برديايف(، 1944-1871) بولغاكوف

(، وهم أكرث األعضاء واملشاركني نشاطاً 1917-1882) وفالدميري إرن(، 1882-1937)
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ناعيني  يف مجلس اإلدارة. قامت مارغاريتا موروزوفا، أرملة ميخائيل موروزوف أحد الصِّ

وي، مبساعدة تروبتسك« بوت»، بإدارة دار النورش البارزين يف موسكو ومن مؤيِّدي الفنون

« بوت»بولغاكوف، وبرديايف الذين شّكلوا قادة الهيئة التحريرية. عر فْت هذه الهيئة هدَف 

عىل أنّه إعادة االستكشاف الفلسفي لألرثودوكسية الورشقية وإمكانية تطبيقها يف العامل 

املعارص.
1
 

نشورة باللغة األملانية يف مدينة تيوبنغن واللغة الروسية يف امل« لوغوس»أّما دورية  

(.1936-1863ريكريت ) موسكو، فقد تّم تأسيسها مبساعدة هرنيك
2
تشّكلْت التحريرية  

ن املنتسبني إىل فكر   دلباندويلهلم وينمن مجموعتني من الكانطيني الجدد حديثي السِّ

نيكوالي بابنوف، (، 1965-1884) ودور ستيب  في الروسيون( وهم: 1848-1915)

، وقد مثّل بروز  هذه الدوريّة وسريجي غيِسن، واألملانيان ريتشارك كرونر وجورج ِمهليس

انعكاساً لالهتامم الرويس املتنامي بالفلسفة األكادميية املعارصة. لقد  1910يف العام 

م املتطوِّرة  ساهمت التقنية الفلسفية للكانطية الجديدة، باإلضافة إىل ادِّعائها بأنّها ت قدِّ

للعلوم الطبيعية والثقافة اإلنسانية، يف جذب العديد من التالمذة  منظومَة األسس املنطقية

 الروس.

، ووفّرت املأوى «لوغوس»و « بوت»بتقديم الدعم املايل لكلٍّ من  موروزوفاقامت  

 التابع لسولوفيف ماّم ساهم بتزويد الفلسفة« الفلسفي -املجتمع الديني »و « بوت» لـ

الدينية الروسية الناشئة مبنتداها الفريد. كذلك، ساعدت موروزوفا يف متويل 

«موساجيت»
3
-1872) إميل ميتنريوهو دار نورش تبنّى مذهب الرمزيّة، وتوىّل رئاسة تحريره  ،

«لوغوس»ر  نورْشَ دورية (، وقد توىّل هذا الدا1936
4

 «لوغوس». جرت منافسة  فلسفية بني 

يف موسكو، وهذا  األكادمييّة األفالطونيّةيف مجتمع سولوفيف الذي أضحى « بوت»و 

                                                        
1. Cf. Sbornikpervyio Vladimire Solov'eve (Symposium I: On Vladimir Solov'ev), Moscow: Put, 1911, 

Ot izdatel'stva, p. II. 

2   . Fedor Stepun: Byvshee i nesbyvsheesia, (The Fulfilled and Unfulfilled), Second Edition, Overseas 

Publications Interchange Ltd., London, 1990, Vol. I, pp. 130 

3. Musaget 

4 . Pis'ma S. N. Bulgakova k M. K. Morozovoi," Published by N. A. Struve, Vestnik Russkogo 

Khristianskogo Dvizheniia (Herald of the Russian Christian Movement). #144, 1985, Vyp.I-II, p. 123. 
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و « بوت»األمر قد أثار حوارات  متواصلة  حول قضايا أساسية. يصحُّ اّدعاء كلٍّ من 

( )املعامل( وهو مجموعة  شهرية من Vekhiعىل أنّهام وريثني لكتاب )« لوغوس»

كن أن ي عترب  ب فرعني للتشعُّ « لوغوس»و « بوت»املقاالت حول املفكِّرين الروس، ومي 

«وتب»لصالح  غريشنزون(. بينام كتب برديايف، بولغاكوف، وVekhiالفلسفي لحركة )
1
 ،

بنورش  (Vekhi، وثالثة  آخرون من املشاركني يف )وستوف وكستياكوفسيكقام فرانك 

«لوغوس»كتاباتهم يف 
2

أنّه ينبغي تحقيق اإلحياء الفلسفي والالهويت « بوت». احتّج ك تّاب 

املسيحيّة األفالطونيّة واألفالطونية الجديدة، وهو  عرب دمج الفلسفة املعارصة يف تراث

 املزدوج، فقد وضع أمامه الهدف «لوغوس». أّما فالدميري سولوفيفدمج  كان قد رشع به 

املتمثّل بتقديم التعليم الفلسفي لعموم الشعب الرويس حول آخر إنجازات الفلسفة 

، ودْمج الفكر الرويس بالتطوُّر األورويب الفلسفي الرئييس وعىل وجه الخصوص الغربية

 .الجديدة الكانطية

وأناقش أفكاَر أربعة  من املؤلِّفني املنتسبني « بوت»عىل الجدال الوارد يف  زأركِّسوف  

 إليه وهم: إرن، برديايف، بولغاكوف، وتروبتسكوي. لقد تناولوا جميعاً قضيّة الكانطية

دة لل الجديدة يّة فكر الرويس يف مقابل دوروأنشأوا الصورة العامة املتمثّلة بالجبهة املوح 

، ي شري  ستيَب «بوت»املوالية ملا هو أملاين. يف تلخيصه ملفاد حّجة « لوغوس»
3
إىل وجود  

نوع  من االئتالف يف نقد الكانطية الجديدة من قِبل كلٍّ من الواقعيني األمريكيني واملفكِّرين 

لسفة  كليّة  النقية املرتافقة مع ف الدينيني الروس حيث اعرتض الفريقان عىل اإلبستمولوجيا

ل ويس عىل الكانطية الجديدة من خالحيّة وعملية. ولكن قد قام ستيَب بتبسيط الرّد الر 

 اشرتكت بشكل  عام مع رأي برديايف الذي ي فيد  أّن االهتامم»ترصيحه بأّن الفلسفة الروسية 

                                                        

1 . One can compare their Vekhi’s articles with Put editorial manifesto, compiled by Berdiaev and 

Bulgakov in Sbornikpervy: O Vladimire Solovieve (First Compilation: On Vladimir Solov'ev), Put, 

Moscow, 1911, p. 1. 

2. See content of Logos in Mikhail V. Bezrodnyj, 'Zur Geschichte des russischen Neukantianismus. Die 

Zeitschrift Logos und ihre Redakteure.' Zeitschrift?r Slawistik 37 (1992), pp. 503-505. 

3.Stepun. 
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ل إىل الوجود متعِذراً  بالقضايا اإلبستمولوجية «يتطّور  حينام يكون التوصُّ
1

. َمث َل اعرتاض  

انب ، وإىل ج«بوت»إعجاب ستيَب ب عداً واحداً فقط من نقد  برديايف الوجودي الذي أثار

 عّدة خصائص م شرتكة يف هذا النقد، قام كلُّ مفكِّر بتقديم نقده مع ميوله الخاصة به.

السالفوفيليا
2
 اجلديدة العسكرية لدى إرن 

 حامساً، مبنْح الصبغة العسكرية إىل« الفكرة الروسية»، أكرث أنصار فالدميري إرنقام  

أشعل إرن الجدال من خالل «. املعركة من أجل لوغوس»الجدال املسامل وذلك يف كتابه 

 من التي كتبها كردٍّ عىل أول إصدار  « الفلسفة الروسية، والنزعة العلمية»مقالته عن لوغوس، 

التابعة « موسكو األسبوعية»، وقد ن ورشت هذه املقالة ألّول مرة  يف دورية «لوغوس»

 اعرتض إرن عىل«. املعركة من أجل لوغوس»لرتوبتسكوي، وتّم إدراجها الحقاً يف كتاب 

، «ية التامة، والشخصان، الوجوديةاملنطقية»األسلوب الرويس الفلسفي الذي عرّفه كالتايل: 

املعارصة التي اعترب أنّها قد دخلت إىل الطريق املسدود لـ  وصوالً إىل الفلسفة الغربية

«... والالشخصانيةالعقالنية»
3

. رّصح إرن أّن نقده يستهدف  االتّجاه السائد لهذه الفلسفة 

 «اء للوغوساألوفي»اإليطاليني  وليس الفكر الغريب ككّل، وقام باستثناء بعض الفالسفة

 إىل أفالطون« وجوديته»( الذي أسند إرن 1852-1801) جيوبريتوعىل وجه الخصوص 

بونافنتوراو
4
.
5
س الفلسفة   أوضح إرن أّن طابع الفكر الرويس ووظيفته ينموان عىل أ س 

نية وفق الباطالدينية و  الغربية، ولكّن هذا الفكر ي حافظ عىل اتجاهه الخاص نحو الشمولية

ألنّهم قد « لوغوس». ألقى إرن اللوَم عىل م حرِّري املسيحية األفالطونية الجديدةروح 

                                                        

1  . Stepun, ByvsAee., pp. 150,148. 

القيم  الروسية منهي حركة  فكرية  ظهرت يف القرن التاسع عورش، نادت إىل أن تتشكّل أسس اإلمرباطورية  سالفوفيليا:ال .2 

 .املستمدة من تاريخها املبكر، وقد عارض أعضاء السالفوفيليا وأنصار النزعة السالفية تأثريات أوروبا الغربية يف روسيا

3. Vladimir Ern: Skovoroda, Put, Moscow, 1912, pp. 1,2,17,22. 

4. Bonaventure 

5. Vladimir Ern: Sochineniia, [Works], Izd. Pravda, Moscow, 1991, p. 405.  
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استولوا عىل الشعار القديم للفلسفة الشمولية من أجل وضع هذه العالمة عىل إنتاجهم 

واقعاً  «املصنوع يف أملانيا»
1

الفلسفي الربيء كمنافسة  بني الروح ، وقّدم إرن الجدال 

 تاريخي. الروسية واألملانية عىل مستوى عامليٍّ 

إىل كراب من كانط»وصل نقاش  إرن املستمر إىل ذروته يف مقالته  
2
التي ألقاها يف « 

يف مجتمع سولوفيف، وذلك يف العرص الذي شهد قّمة املشاعر  1914خريف العام 

نتيجة  ». يف تلك املقالة، أظهر إرن النزعة العسكرية األملانية كـ ألملانيا يف روسيااملعادية 

سفة كانط النقدية يف ميدان الفل عالوةً عىل ذلك، أكّد إرن أّن ثورة«. طبيعية للظاهرة الكانطية

ام كانت تعنيه الثورة الفرنسية املندلعة يف الع كانت تعني للوعي الوطني األملاين متاماً ما

س الفعيل للنظرة الكونية  1789 بالنسبة للفرنسيني. كان يعترب  إرن أّن كانط هو املؤسِّ

 -ّن كانط الدينية القدمية، وكان يرى أ  املرتكزة عىل اإلنسان والتي قضت عىل امليتافيزيقيا

نيتشهوليس 
3
ت أدّ «. أعدم اإلله الحّي القديم يف متاهات قسم التحليل املتسامي»هو من  -

الظاهرة الكانطية، باإلضافة إىل نصف قرن  من العمل الجامعي للكانطيني الجدد، إىل قطع 

قنوات التواصل الفكري بني اإلنسان والله، وحبس العقل البورشي يف ميدان األهداف 

م الرسيع للتكنولوجيا األملانية. وجدْت هذه الدنيوية املحدودة ماّم  مّهد الطريق للتقدُّ

رشكة لالتكنولوجيا الطامحة للهيمنة األملانية تعبريَها األتّم يف التصنيع العسكري 

كراب
4

وَمدافعها التي ساّمها إرن أكمل وسائل التدمري وأكرثها تطوُّراً. بالتايل، عىل حدِّ 

. «الوجود الذايت املنظ م علمياً وتكنولوجياً »قى شكل  للـ تعبري إرن، مثّلت أسلحة كراب أن

من خالل فلسفته، يفرتض  كانط )وجوَد( كراب جدلياً، ويقوم  كراب من »يّدعي إرن أنّه 

. يختتم  إرن «خالل أتمِّ منتوجاته مبنْح التعبري املادي لالفرتاضات الظاهرتية يف فكر كانط

                                                        

1. Vladimir Ern: Bor'ba za Logos (The Struggle for Logos), Puf, Moscow, 1911. pp. 73-75,84,91. 

2. Krupp 

3. Nietzsche 

4. Krupp 
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يستخدم قّوته الروحية لإلطاحة بالجحافل األملانية ل»محارضته مبناشدة  للجيش الرويس 

«املدرّعة
1
. 

ن ، م«بوت»اندهش العديد  من النّقاد الروسيني، باإلضافة إىل بعض زمالء إرن يف  

استنتاجاته العجيبة وحتّى أنّهم قد ضاقوا بها زرعاً. قام إرن بتوجيه الردِّ عىل هؤالء النّقاد 

 ألقاها يف مدينة بيرتوغراد« الظاهرتية األملانية جوهر»ان يف محارضة  عامة  أخرى تحت عنو 

. قام إرن بتدعيم 1915، ومرّة أخرى يف موسكو يف كانون الثاين 1914يف تورشين الثاين 

حّجته وفق نفس املسار وأضاف إليها مثاالً حيّاً جديداً هو كالتايل: بعد أسبوعني من إلقائه 

، قام قسم  الفلسفة يف جامعة بون مبنح شهاديتّ دكتوراه «إىل كراب من كانط»ملحارضة 

ع الصناعي التابع أوزنربغ)مالك الورشكة( و كراب فخريّة لكلٍّ من ، وهو مدير املجم 

للورشكة.
2
 

 نقد  برديايف

ة والكانطيني الجدد إحدى األطروحات الرئيسية، ونقط شّكلت الجداالت مع كانط 

ان قد مبا أّن برديايف ك«. فلسفة الحرية»االنطالق يف أول كتاب  فلسفيٍّ لربديايف وهو: 

ث بشكل  ، إال أنّه قد أرص  عىل حقِّ الفيلسوف بالتحدُّ طّور أسلوبه الفلسفي تحت تأثري نيتشه

ارها رمز باعتب الجديدة الخاصة. هاجم برديايف الكانطية رصيح من باب تجربته الوجودية

املعارصة التي ت كنُّ العداَء للحياة وللبحث العفوي عن الحقيقة. بالطبع،  الفلسفة املدرسية

قع  مركزيٍّ ي استحوذت عىل مو ثّن برديايف املساهمة اإليجابية لإلبستمولوجيا النقدية الت

انطية أحدثْت الك«. أجوَد منتوج  للثقافة الفكرية»يف الحياة الفكرية يف عرصه ومثّلْت 

ف، ولكّن برديايف أكّد افتقاَر هذه الحركة  الجديدة إحياًء فلسفياً وطّورت تقنية التفلس 

التابعة  ت العظمى للمثالية األملانية كتلكالتي تبثُّ الروح يف املنظوما للغريزة الفلسفية

                                                        

1. 'Ot Kanta k Kruppu' (From Kant to Krupp), Sochineniia, pp. 313-8. 

2.Sushchnosf nemetskogo fenomenalizma (The Essence of German Phenomenalism), Sochineniia, p. 

320. 
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لِهمًة وكانت تقنيًة محضة، مثّلْت الكانطية الجديدة عالمًة عىل لهيجل . مبا أنّها مل تكن م 

ة لربديايف، بالنسب« الحرية الفلسفية»فقدان العقل املعارص للنزاهة وتردُّده أي ما ي سّمى بـ 

ود مرض  خطري  يف الحضارة الغربية حيث إّن كانط قد قام كانط عىل وج دلّْت عبقرية

بصياغة االنفصال املميت للعقل الفلسفي عن مصادر الكينونة. بعد كانط، قام الكانطيون 

وقف امل»الجدد بتعميق هذا االنفصال املميت من خالل إمتام استبدال اإلدراك املجرد بـ 

الكانطيني بالنقدية الخاصة  اإلبستمولوجيا للفاعل تجاه املوضوع، وت نكر« الحقيقي الحيّ 

الهدَف الرئييس للمعرفة أي: اتّحاد الفاعل العارف مع الكينونة. الجدد
1
 

مة وأنانية،   بسبب انفصاله عن الحياة، مل ي نتج النقد الكانطي الجديد إال عقائد متوهِّ

ي  خال  من االفرتاضات النفسية والوجودية وكان اّدعاء هذا النقد عىل تشكيل منهج  فلسف

تجري يف البيئة  اإلنسان هو الذي يتفلسف، واملعرفة البورشية»اّدعاًء سخيفاً ألّن 

حدوداً من النقدية شكالً م بالنسبة لربديايف، تتناول  اإلبستمولوجيا«. األنرثوبولوجية

بالخيايل ألّن الفاعل املدرك خارج ميدان الوجود هو أمر  برديايف يصفه املعرفة فقط، و

خيايل  محض. عرّب الكانطيون الجدد عن مفهوم التجربة بشكل  اعتباطيٍّ وحرصوه ضمن 

كام راق لهم. وفقاً لربديايف، كان السبب وراء التعارض بني الفكر  الحدود العقالنية

قص الفلسفي حيث إّن الفلسفة ينبغي أن تتغّذى عرب نوعني من والوجود نوعاً من الن

 لوسيك نيكواليالتجربة: العلمية والصوفية. أّسس برديايف دعواه عىل فلسفة الرويس 

ن الحدود أبعد بكثري  م وبََسَط ميدان التجربة املمكنة« دافع عن التجريبية الصوفية»الذي 

اصة لويليام جيمز وفلسفة الحياة الخ العقلية، كام أنّه قد أّسس دعواه عىل الفلسفة الواقعية

، جيمزأّن  أكّد برديايف«. التربير الوجودي للمعرفة»ببريغسون حيث إنّهام كانا يبحثان عن 

عقل كالتجارب الصادقة متاماً للقّديسني ، قد أدرك وجوَد تجربة  خارج حدود اللوسيككام 

                                                        

1 . Berdiaev, Filosofiia svobody, Smysl tvorchestva (The Philosophy of Freedom, The Sense of 

Creativity), Moscow: Pravda, 1989, pp. 15-8, 32,68-9. 
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والصوفيني. أطلق برديايف عىل قاعدة
1
 ووضعه يف مقابل« السبب الصغري»تسمية  كانط 

لوغوس
الكامن وراء الفلسفة الصوفية ألوغسطني، إريوجينا، « السبب الكبري»، أي 2

 -وبورنية أو الس -وا من التجربة الكاثوليكية إكهارت، بوهمه والصوفيني اآلخرين الذين تغذّ 

للكنائس الورشقية والغربية. مبا أّن برديايف قد بََسَط هذا الرتاث من الفلسفة الصوفية ليشمل 

اث الرويس ، فقد احتّج أّن هذا الرت سولوفيف ودوستويفسيكالفكر الرويس للسالفوفيليَنْي 

لقيمة  تقنيّة  محدودة  فحسب. لجديدةا هو سبب امتالك الكانطية
3
 

 والقاعدة املتسامية لالقتصاد لدى بولغاكوف الكانطية

 «ة االقتصادفلسف»الفلسفّي األول  بولغاكوف تدين  الفرضية األساسية الواردة يف كتاب 

. لقد حاول كانط اإلجابة عن الجديدة والكانطية بشكل  جزيئ جدال الكاتب مع كانط

 م مكنة؟ -واملعرفة العلمية عىل وجه الخصوص  -السؤال التايل: كيف تكون املعرفة 

حينام أدرك بولغاكوف صحة هذه اإلشكالية، أضاف إليها سؤاالً آخر شك َل املوضوع 

ما هي »لخاصة: كيف يكون اإلنتاج، أو النشاط االقتصادي، م مكناً؟ أي: الرئييس لدراسته ا

اه اعترب بولغاكوف أّن مهّمته الفكرية تج«. الورشوط البديهية للنشاط الصناعي املوضوعي

«نقد العقل املحض»االقتصاد ت ضاهي بشكل  تام مهمة كانط تجاه املعرفة يف 
4

. استناداً 

إىل بولغاكوف، تندمج  املعرفة  والنشاط االقتصادي يف التكنولوجيا. أّسس بولغاكوف دليله 

ليو لوباتنيعىل بحث 
5
سواًء كانت «. املعرفة العلمية عملية، أي أنّها تقنية»ليؤكِّد أّن  

تطوِّرًة للغاية فإنّها تبقى جزءاً أساسياً من أيِّ صناعة، ومن الناحية  التكنولوجيا بدائيًة أو م 

غاكوف لفإّن التكنولوجيا هي قفزة  من املعرفة إىل العمل. ت فيد  لغة بو  اإلبستمولوجية

                                                        

1. Ratio 

 ة تعني الكلمة، املنطق، أو الخطّة.. مفردة يوناني2

3  . Ibid., pp. 19, 29,35-37,47,54,68-73. 

4. Bulgakov, Filosofiia khoziastva (Philosophy of the Economy), Puf, Moscow, 1912, p. 52. 

5. Leo Lopatin 
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التكنولوجيا منطقية، واملنطق تكنولوجي. يقوم  الفرد ببناء جرس  فوق النهر »الِحَكمية أّن: 

«من خالل الحساب
1

كن اختزال  جميَع أبعاد النشاط البورشي ومن ضمنها  . بالتايل، مي 

هي  -حتّى أكرثها نظريًة  -اإلدراك بشكل  نهايئ  يف أهداف  اقتصادية، وجميع  أنواع املعرفة 

 ختياريٌ اإنتاجية. رَفَض بولغاكوف فكرَة كانط التي ت فيد  أّن املعرفة خامدة  وأكّد أنّها نشاط  

هد. بينام يؤثِّر  االقتصاد عىل العامل املادي وي سيطر عىل ميادين جديدة   يتطلّب  بذَل الج 

مام املعرفة ديدة أ ليك يتقّدم، فإّن اإلدراك يكدح  ليؤثِّر عىل العامل املثايل ويفتح ميادين ج

.البورشية
2
 

وجودَ تعارض  منيع  بني الفاعل واملوضوع، ولكّن بولغاكوف اعترب أّن  افرتض كانط 

هذا االفرتاض ظنّي  فحسب وأّن كانط قد اقتضاه ألسباب  منهجية. تتضّمن  املعرفة، متاماً 

الجهد وهذه خاصية  قد أغفلها كانط. بعد أن نقل بولغاكوف مفهوَم الجهد  كاإلنتاج، بْذَل 

ة ، قام بتعريف هذا الجهد وفق مصطلحات  معرفيمن االقتصاد السيايس إىل اإلبستمولوجيا

 يف الجهد االقتصادي، يقوم  الفاعل بطبْع نفسه/«. نشاط  حّي ي لِصق الفاعل باملوضوع»كـ 

فسها عىل موضوع اإلنتاج، ويفرتض  عمل  الفاعل واقعاً موضوعياً. كنوع  من اإلنتاج، ن

ق )بشكل  أدق النفس التي مل تتحقّ  الغريخروَج الفاعل إىل ميدان »تتضّمن  املعرفة  أيضاً 

. «أي الفاعل واملوضوع يف كلِّ فعل  إدرايك الغريو للنفسبعد(، وتحقيق الهوية األساسية 

يتمُّ التغلُّب عىل التعارض بني الفاعل واملوضوع من خالل بذل الجهد يف كلٍّ من مبا أنّه 

ميدايّن االقتصاد واإلدراك إال أّن النشاطنَْي ميتلكان نفس األرضية امليتافيزيقية وهي هوية 

الحياة هي العملية املستمرّة الستكشاف هذه »الفاعل واملوضوع. بالنسبة لبولغاكوف: 

«االهوية وتحقيقه
3
. 

                                                        

1. Leo Lopatin, PolozhiteVnyie zadachi filosofii (The Positive Tasks of Philosophy) Part. II, p. 231. 

Bulgakov, Filosofiia..., pp. 184-5. 

2. Ibid., pp. 101-2. 

3. Ibid., pp. 99,102-3. 



464   (2إميانويل كانط :)ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين 

 

. لقد عميلّ و نظري  املنهجية من قيامه بتقسيم العقل البورشي إىل عقل   تنبع  فكرة كانط 

اعترب بولغاكوف أّن هذا الفْصل الذي ي شكِّل  جوهَر فلسفة كانط هو فكرة  مجر دة ال أساس 

قع. الوا العميل والنظري هام غري منفصلني عن بعضهام البعض يف« العقلَنْي »لها ألّن 

في وتتعامل  الجديدة بالرغم من ذلك، تؤمن  الكانطية  –انط كام ك –بهذا االنفصال التعسُّ

العاطل »مع الفاعل عىل أنّه م ختَزَل  يف عقل  خامد. وصف بولغاكوف هذا الفاعل بـ 

الحتمية»الفاعلية عن الفاعل يقف  وراء  واعترب أّن تجريد« واملوضوعي
1
«. الفتّاكة للكانطية 

الفاعل لدى كانط يفتقد  للوعي الصحيح بذاتيته وي حرَم من »وخامد فإّن « عاطل  »مبا أنّه 

يرى بولغاكوف أّن كانط ي عوِّض عن انعدام الشخصية الفردية من خالل «. حقيقة النفس

«وعي الذات االستنباطي املتسامي وحدة»استبدالها بـ 
2
. 

مبا أّن التكنولوجيا واإلنتاج يتطلّبان ج هداً فّعاالً، وبالتايل فاعالً شخصياً، فإّن  

. أكّد بولغاكوف بثبات  أّن الجهد التكنولوجيا ال تجد  مكاناً أو توضيحاً يف نظرية كانط

ور ، ومبا أّن نْقد كانط يفتقر  لهذا املنظبشكليه اإلدرايك واإلنتاجي يقتيض الشخصانية

الشخيص فإنّه قد قىض عىل أكرث ماّم كان مقصوداً. حينام تحو َل الفاعل  إىل فكرة  

 إبستمولوجية  مجر دة، فشلْت ثورة  كانط املرتِكزة عىل اإلنسان. أعلن بولغاكوف أنّه:

كن للفرد أن ي عل ق حتّى قطعًة صغريًة من الصوف ع ىل هذا املسامر الذي تّم ال مي 

أن ي عل قه عليه.« الكوبرنييك» طرق ه يف الهواء، فكيف األمر بالكون الذي أراد كانط
3
 

ة ضعف  هي نقط «الفردية اإلبستمولوجية»وأشار إىل أّن  أثر  لوسيكاقتفى بولغاكوف  

. وفقاً لنظرية كانط، يتواجد  الفاعل مبفرده وال داعي لتفاعله الجديدة والكانطية لدى كانط

كوهنيمع اآلخرين. اتّبع 
4
الفردية »ومدرسته نفَس الطريق حيث إنّهام قد عرّفا  

                                                        

1. Determinism 

2. Ibid., pp. 95-6,100. 

3. Ibid., pp. 53,116. 

4. Cohen 
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«خيال  منهجي»كمنهج  بينام وصفها بولغاكوف بأنّها مجرّد « اإلبستمولوجية
1

شل  . ال تف

كانط يف اإلفضاء إىل الشخصانية فحسب بل ت قوِّض  أيضاً فرضيته الرئيسية، أي املنهج 

املتسامي بحدِّ ذاته. أنقذ بولغاكوف هذا املنهج مبساعدة املفهوم امليتافيزيقي للبورشية 

فة للمعر « الفاعل املتسامي»هو  كوحدة  متكاملة  حيث إّن الجنس البورشي خالل التاريخ

هو أمر   «الفاعَل املتسامي» -وليس الفرد أو األفراد  - واالقتصاد. إّن افرتاَض كْون البورشية

رضوري  يف كلٍّ من املعرفة واالقتصاد، وقد استلزمْت الفلسفة املتسامية التابعة لكانط 

هد اإلدرايك للبورشية عرب التاريخ كلّه. من دون هذا االفرتاض، احتّج بولغاكوف  اندماَج الج 

أّن جميع األفعال الفردية يف ميدان اإلدراك أو اإلنتاج سوف تنهار ألنّه ال يوجد  يشء  

ليلصقها ببعضها.
2
 

دافع بولغاكوف عن املنهج الشخيص الذي قامت الفلسفة  الروسية بتطويره حيث تربز   

ة باالجتامع الروحيالشخصية ضمن الجامعة وترتبط  الشخصاني
3

. يقود نا مفهوم  االجتامع 

الذي قام  يتروبتسكو الروحي بعيداً عن بحث بولغاكوف لنصل إىل فلسفة األمري سريجي 

بتطوير مفهوم الوعي املجمعي للبورشية، وإىل أخيه األصغر األمري إفجيني تروبتسكوي. 

تقييم تسامي كمعيار  داخيلٍّ ليف دراسته لكانط والكانطية الجديدة، طبّق إفجيني املنهج امل

نظرياتهام املعرفية.
4
 

ه نحو األرضية احلقيقية للفلسفة املتسامية  تروبتسكوي والتوجُّ

ة  ، قّدم تروبتسكوي أكمَل صور «بوت»التابعني لـ  الجديدة من بني جميع نّقاد الكانطية 

ه الخاصة به التي قام بتطويرها عىل أساس دراست اإلبستمولوجية فلسفيّة  من خالل نظرته

                                                        

1 . Nikolai Losskii, Vvedenie vfilosofiiu [Part I] Vvedenie v teoriiu znaniia [An introduction to 

Philosophy. Part I. An Introduction into the theory of knowledge]. St. Petersburg, 1911, pp. 164,198-9, 

Ibid., p. 116. 

2. Ibid., pp. 114-5,119-20. 

3. Sobornost 

4 . Prince Evgenii Trubetskoi, Metafizicheskie predpolozhenia poznania [The Metaphysical 

Presuppositions of Knowledge], Put, Moscow, 1917, p. 4. 
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الدقيقة للنظرية الكانطية حول املعرفة. ت فيد  الفرضية الرئيسية ضمن دراسة تروبتسكوي أّن 

كنه أن يبني الفلسفة عىل اإلبستمولوجيا ة تنهار إذا ظرية  للمعرفوحدها ألّن أي  ن الفرد ال مي 

رةً يف األنطولوجيا ، وتقوم  االفرتاضات امليتافيزيقية التي سبق وأن طردها مل تكن متجذِّ

العقل  الواعي للفيلسوف بالتسلُّل من جديد عرب الباب الخلفّي لالوعي. يعترب  تروبتسكوي 

دد حيث إنّهم قد اّدعوا إنتاَج إبستمولوجيا وا أّن هذا األمر قد حصل مع كانط لكانطيني الج 

تسامية. عرب هذه العملية، قاموا  سة عىل املباين األولية وذات صالحية  م  نقدية  نقيّة م ؤس 

بشكل  غري ناقد  بتبنِّي بعض االفرتاضات امليتافيزيقية التي جعلْت نظرياتهم متناقضة وغري 

كاملة.
1
ه مهّمة الكشف عن هذه املباين الخفيّة وأشار إىل توىّل تروبتسكوي نفس   

 التناقضات املوجودة وبالتايل أزاح املنهج الكانطي املتسامي.

ولوجي. أوالً، اإلبستم تروبتسكوي إىل وجود ثالثة عيوب  رئيسية يف مورشوع كانط أشار 

ض قاعدته قام كانط بتقوي من خالل الخلط بني األبعاد النفسية واملنطقية يف مبانيه، حيث

االستداللية املبتنية عىل وجود املبادئ البديهية. ثانياً، قَبِل كانط بشكل  تلقايئٍّ 

باالفرتاضات امليتافيزيقية من دون أن يأخذ طبيعتها امليتافيزيقية بعني االعتبار. ثالثاً، مبا 

س  بديهيّة  ثأّن كانط قد أغفل االنتقاَل من الفرد إىل العموم فإنّه قد فشل  ابتة يف توفري أس 

 ملنهجه املتسامي، أي فشل يف أكرث املساهامت الفكريّة أصالًة يف منظومته.

 كان قد حصل خلط  بني األبعاد النفسية واملنطقية يف الجزء الرئييس من منظومة كانط 

كانط وراء  حيث افرتض أّن املكان والزمان هام بديهيان وحدسان ذاتيان فحسب. سعى

املعرفة النقيّة وغري املورشوطة بدالً من املعرفة التي يشوب ها اإلدراك الحيّس، ويعترب  

تروبتسكوي أّن كانط قد فشل يف العثور عىل هذه املعرفة ألنّها ال تتواجد  خارج تجربتنا 

وبناًء  ،النفسية. إّن معرفتنا بعلم النفس البورشي التي اعتمد عليها كانط هي تجريبية  أيضاً 

قة من قبل نفس هيئات الفكر واإلدراك التي أراد كانط  عليه فإّن هذه املعرفة مورشوطة ومنس 

 هذه املعرفة. وفقاً لرتوبتسكوي: عىلأن يبنيها 

                                                        

1. Ibid., pp. i-ii. 
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س بتحويل املحدودية النفسية إلدراكنا إىل الرضورة  يقوم  كانط من دون أ س 

 للفكر. املنطقية

بأّن املكان والزمان هام رشطان رضوريان بديهيان للتجربة  عليه، يستند  تأكيد  كانطو 

وعىل تنظيم الذهن البورشي. انطالقاً من هذا االفرتاض،  النفسيةالحسيّة عىل املعطيات 

يستنتج  كانط وجوَد الصالحية املتسامية للمكان والزمان بالنسبة لجميع البورش ولكّن 

ية لح كمنا البديه تروبتسكوي يعترب  أّن هذا لوحده كاف  لتحطيم دليل كانط عىل الطبيعة

 الصالحية الشاملة للهيئات املكانية ة إىل ذلك، فإّن تقييدعىل املكان والزمان. باإلضاف

والزمانية يف نطاق البورش فحسب ي قوِّض  متاَم قاعدة الطبيعة البديهية لألحكام الرياضية.
1
 

 

 انط بشكل  التابعة لك تظهر  االفرتاضات  امليتافيزيقية يف املنظومة اإلبستمولوجية 

ط . اتّبع تروبتسكوي نْقَد فالدميري سولوفيف لكانواضح  يف تعاليمه حول اليشء يف ذاته

ىل عدم ع فتوّصل إىل أّن تقسيَم الحقيقة إىل األشياء بذاتها والظواهر من جهة، وادِّعاَء كانط

تناقضاناستطاعتنا معرفَة اليشء يف ذاته من جهة  أخرى هام أ  . مران ميتافيزيقيان للغاية وم 

إذا اعرتفنا بوجود اليشء يف ذاته، فإنّنا قد توّصلنا إىل معرفة يشء  يتعلّق  به. يعترب  

تروبتسكوي أّن كانط بنفسه كان يعرف  الكثرَي عنه إذا افرتض مجهوليته، وهذا الجهل  

لخيال اته مجرد نتيجة للفكر أو األنّه إذا كان اليشء يف ذ واقعيتهباليشء يف ذاته يستلزم  

البورشي فإنّه سوف يكون قابالً للمعرفة بشكل  كامل. غالباً ما صّور كانط اليشء يف ذاته 

عىل أنّه مرتابط  مع الظواهر وقّدم االثنني كوْجهني لواقع  واحد. من دون مالحظة التناقض 

«.هراملجهول الظا»الواضح، قام كانط أيضاً بتسمية اليشء يف ذاته 
2
 

                                                        

1. Ibid., pp. 7,11,43-4. Cf., Frederick Copleston, S. J.: A History of Philosophy, 

Image Books, New York, 1985, vol. VI, pp. 238-9. 

2. Trubetskoi refers to the first edition of Kritik der reinen Vernunft, Hartknoch, Riga, 1781, pp. 358, 

344; Metafizicheskie..., pp.118-2. 
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ام أشار . كالخفيّة ملفهوم اليشء يف ذاته تنشأ  هذه التناقضات من امليتافيزيقيا 

هو مفهوم  يقع  عىل حدود املادة  تروبتسكوي، فإّن اليشء يف ذاته بالنسبة إىل كانط

كوي للعقل البورشي. احتّج تروبتس« هوَم الحدودياملف»وامليتافيزيقيا، وهو ما أطلق عليه 

السمّو »أّن مجرّد التأكيد عىل وجود هذه الحدود ي شري  إىل وجود عامل  خلفها، أي إمكانية 

«وامل طلقفوق املنظور البورشي والح كم عليه من املنظور األعىل 
1

. بتعبري  آخر، من أجل 

زيقياً، يتحتّم  عىل الفرد أن يفرتض منظوراً ميتافيوْصف العامل املادي بأيِّ لغة  ميتافيزيقية، 

 وال ي شكِّل مفهوم كانط عن اليشء يف ذاته املعرب  عنه باللغة امليتافيزيقية أي  استثناء.

ً أّن اإلبستمولوجيا تروبتسكويأكّد   التي ت نكر إمكانيَة معرفة أيِّ يشء  خلَف  أيضا

تنا  قضة ألّن املعرفة بطبيعتها تتسامى فوَق مملكة الظواهر:الظواهر هي م 

 إدراك  الظواهر يكشف  الحقيقة التي تتجاوز  ك اّلً من املنحى الظواهري والنفّس.

انطيون والك ينطبق  هذا األمر خصوصاً عىل قضية املعرفة العلمية التي اهتّم بها كانط

بدراسة الظواهر كاملجرات أو  فلك أو علم  الفيزياءالجدد عىل نحو  خاص. يقوم  علم  ال

كن أن تكون مواضيع للتجربة  الجزئيات الذريّة التي ال يستطيع  اإلنسان رؤيتها وال مي 

.البورشية
2
 

أشار تروبتسكوي إىل أّن االفرتاضات امليتافيزيقية تظهر  بشكل  أوضح يف منهجية  

كميٍّ بني بإجراء ربط  ح   أنااملتسامية. استناداً إىل كانط، فإّن التجربة تبدأ حينام أقوم   كانط

هو  «الوعي بشكل  عام»أرّص تروبتسكوي أّن «. الوعي بشكل  عام»و  وعيي التجريبي

ط أن يجعل طيع كانافرتاض  ميتافيزيقي ال أساَس له يف نظرية كانط، ولكن من دونه ال يست

منظومته تعمل. قام كانط بشكل  غري ناقد بافرتاض امتالك جميع البورش لنفس هيئات الفكر 

والتمثيل، وقام بتطبيق املقوالت الشخصية عىل الظواهر بناًء عىل أّن الظواهر هي متثيالت  

كنني أن افرتض أنّ   شخصية. ولكن إذا كانت الظواهر متثيالت  شخصية فحسب، ال مي 

م الطريقة. أشار تروبتسكوي إىل أنّه بالرغ بنفسالظواهر  نفس  األشخاص اآلخرين ي دركون 

                                                        

1. Ibid., p. 130. 

2. Ibid., pp. 290,135. 



   469  نقد  الفالسفة الدينيني الروس لكانط والكانطية الجديدة يف مطلع القرن العرشين«: لوغوس»يف مقابل « بوت» 

 

من أّن كانط قد كّرر ألفاَظ الجمع باستمرار إال أّن منظومته مل توفِّر أي  أرضية للتحوُّل 

ً إىل تروبتسكوي، ي عترب هذا األمر تناقضاً كبرياً يف«. نحن»إىل « أنا»الحاسم من   استنادا

«وعي الذات االستنباطي املتسامي»نظرية كانط الرئيسية املتمثِّلة بـ 
1

. يؤكِّد  تروبتسكوي 

أّن كانط قد وصل فعالً انطالقاً من تعاليمه حول وعي الذات االستنباطي إىل وجود وعي  

« األنا»ايل، فإّن بالت .م طلق إال أنّه مل يستطع االعرتاف به بسبب موقفه تجاه امليتافيزيقيا

ت صبح الورشط األعىل ملعرفتنا وتستبدل  املطلق وت قصيه من النظرية، إال أّن هذا املطلق 

ع ا»املنفّي يعود  بشكل  خفيٍّ عىل هيئة العقل البورشي الذي يعترب  كانط أنّه  «لطبيعةم ورشِّ
2
. 

وسعة قد ظهرْت يف ت الجديدة الحظ تروبتسكوي أّن امليوَل الرئيسية لحركة الكانطية 

عىل جبهتني: أي ضّد النزعة النفسية وامليتافيزيقيا. كذلك، وجد تروبتسكوي  نضال كانط

ة هدف كانط باملهمّ  مؤلّفاته حيث إنّه قد حرص أّن هريمان كوهني قد طو ر هذين امليلَنْي يف

كن للمعرفة أن تكون م مكنة بالنسبة للعلم  اإلبستمولوجية املتمثِّلة بتوضيح كيف مي 

الطبيعي وليس الفاعل النفيس. انتقد كوهني قياَم كانط بشكل  م ستمر  بالخلط بني األبعاد 

رضية  بعيداً عن املباين النفسية ورّسخها يف أ والنفسية فقام بدفْع نظرية املعرفة املنطقية

منطقية  بحتة. فإن كان كانط يعترب  أّن املعرفة تنبع  من اإلحساس والعقل إال أّن كوهني كان 

ن  الفكر  النقّي يتضمّ »اس: يرى أّن الفكر ال يعتمد  عىل أي يشء  خارجه مبا يف ذلك الحو 

بينام أكّد كانط عىل أّن هيئة املعرفة لوحدها بديهيّة  وأّن املعرفة «. املبدأ األول لكلِّ املعرفة

تج  قد أرص  أّن الفكر ي ن كوهنيهي تطبيق املقوالت الفكرية عىل معلومات الحواس، إال أّن 

لية اإلدراكية. بالتايل، توّصل كوهني من ذاته م عطى املعلومات الذي يكون  جزءاً من العم

إىل رفض  تام  لإلحساس كمصدر  م ستقل  للمعرفة.
3
 

                                                        

1. Ibid., pp. 7,10,74,77,80,82. 

2. Ibid., pp. 88, 76,74,131. 

3 . Trubetskoi refers to Cohen's Kants Theorie der Erfahrung, F. Dummlers Verlagsbuchhandlung, 

Hartwitz und Gossmann, Berlin, 1885, pp. 216-217, and Logikder reinen Erkenntniss, B. Cassirer, Berlin, 

1902, pp. 67, 129, Metafizicheskie..., pp. 247,210-1,217,219,234. 
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قد يقود نا تصوُّر كوهني بأّن الفكر بحدِّ ذاته ي نتج موضوَع معرفته إىل افرتاضنا بشكل   

خاطئ  أنّه يؤمن  باملنطق الشامل الهيجيل، إال أّن كوهني كان يرفض بشكل  حازم  كل  

 مفاهيم وقّد حّول تأسيسه العقيل لإلدراك إىل مبا فيها امليتافيزقيا الهيجلية فيزيقياامليتا

منهجية. يف هذه املنظومة التي أطلق عليها تروبتسكوي تسميَة املنهجية الشاملة، قام 

 املعرفة التي يعتربها كوهني كوهني بإعادة صياغة كّل الواقع ليحّوله إىل منهج. ال تهدف  

هجيًة صالحيًة منأوىل املعارف العلمية كافّة إىل التعبري عن أيِّ علم  بالواقع، وهي متتلك  

ل بالواقع وتحوي من االحتكاك التجريبي العلم الطبيعي . مع تجريدعىل وجه الحرص

 التابعة لكوهني موضوعه إىل املنهجية الخاصة بالعلم الطبيعي، قامت النزعة العلمية

الطبيعي بتدمري قواعد العلم
1

. بالرغم من ذلك، حينام قام كوهني بتحويل العنارص 

ر املباين البديهية يف إبستمولوج فإنّه قد ابتعد عن كانط االستداللية إىل بديهية يته. كام ودم 

أظهر تروبتسكوي، فإّن كانط قد عرض املنظومة الثابتة للمقوالت التي تضع  الورشوط 

وتستقّل عن املعلومات التجريبية. أّما بالنسبة لكوهني، تعتمد  املقوالت بحدِّ ذاتها عىل 

ة. وعليه، ت ختَزَل  العنارص أيِّ علم  م عطى وبالتايل فإنّها تستند  إ ىل معلومات  خاّصة ومتغريِّ

و  رضوري، املورشوطة تجريبياً عىل نح الفكرية البديهية يف هرمنيوطيقيا الفرضية البورشية

وبالتايل يذهب كامل  مورشوع الفلسفة املتسامية سدى.
2
 

ة فرايربغاستناداً إىل تروبتسكوي، فإّن ِهرنيك ريكريت، رئيس مدرس 
3

، قد فهم بشكل  

يفية اإلبحار وهي ك أفضل من كوهني الصعوبَة الرئيسية الكامنة يف القضية اإلبستمولوجية

بني املعضلتَنْي التاليتنْي: النزعة النفسية وامليتافيزيقيا. أقّر ريكريت بأّن موضوَع املعرفة 

ه، ومن خالل عملية املعرفة ميتدُّ الفكر  اإلدرايك م ستقل  عن الفكر وحتّى أنّه يسمو علي

ليتّصل بالبعد املتسامي. ليك يتحّقق هذا األمر، ينبغي أن يتطابق فكر نا مع املوضوع 

                                                        

1. 31 Trubetskoi refers to Cohen's work Ethik der reinen Willens, B. Cassirer, Berlin, 1904, 1907, pp. 

330-3; 446-7; Metafizicheskie..., pp. 222,210,223-5,227. 

2. Ibid., p. 231. 

3. Freiburg School 
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املتسامي وقد اعترب تروبتسكوي أّن املشكلة تبدأ  من هذه النقطة. بينام قام كوهني بالهروب 

دلها بالقيمة قد استب ريكريتمن خالل استبدالها باملنهجية، إال أّن  امليتافيزيقيا« خطر»من 

انطالقاً من نفس الخوف وقد أكّد أّن البعد املتسامي للمعرفة ليس الكينونة بل مفهوم 

«.العملية املتسامية لوضع املعايري»أو « القيمة املتسامية»
1
 

لق. جميَع خصائص املط« القيمة املتسامية»الحظ تروبتسكوي أّن ريكريت مينح  هذه  

زيقية وامليتافي بالرغم من أّن القيمة املتسامية معدومة إال أنّها ت شكِّل األرضية املنطقية

لتها إىل دال« جمهوريةال» للوجود بأكمله. ت شري  العبارات املقتبسة من كتاب أفالطون

ي فيد   من هذه الداللة يف بحثه اإلبستمولوجي الرئييس. ريكريتامليتافيزيقية، وقد استفاد 

نصُّ أفالطون أّن الخري األسمى ليس جوهراً بحدِّ ذاته ولكنّه يتجاوزه ويتفّوق  عليه يف 

قيمة ال»م. أكّد تروبتسكوي أّن فكرة األهمية والقّوة ومينح  األشياء قابليتها ليك ت علَ 

التابعة لريكريت هي فوق الوجود متاماً كفكرة أفالطون حول الخري إذ إنّها « املتسامية

تتجاوز الكينونة وت شكِّل أساَس الكينونة واملعرفة.
2
 

بالنسبة لريكريت، فإّن أي  معرفة  تستلزم  بالرضورة وعياً يفوق الفرد ويتسامى فوق القيود  

املباين »املوضوعة عليه. كام أكّد تروبسكوي، فإّن هذه الفكرة التابعة لريكريت ت عربِّ عن 

إال أنّه قد فشل يف تطويرها بالرغم من ذلك. انطالقاً « األنطولوجية الرضورية يف املعرفة

هوم  منهجي، رد كمف، قام ريكريت بتفسري الوعي الذي يفوق  الفمن خوفه من امليتافيزيقيا

وهذا االعرتاف الجزيئ بالوعي الشامل ي حِبط  املنهج املتسامي وبالتايل ال يسمح  

لريكريت بإمتام نظريته حول املعرفة. استناداً إىل تروبتسكوي، فإّن ريكريت قد افرتض 

يٍّ فاتّحاَد املحايِث واملتسامي يف املعرفة إال أنّه قد اعرتف بعجزه عن إيجاد تعبري  فلس

 مالئم  له وأعلن أّن:

                                                        

1 . Trubetskoi discusses Rickert's two fundamental works, Zwei Wege d. Erkenntnisstheorie, 

(Kantstudien, B.XIV, vols. 2 u 3), and Die Grenzen der naturwissenschaftlischen Begriffsbildung, J. C. 

B. Mohr, Tubingen u. Leipzig, 1902. 

Metafizicheskie..., pp. 250,273,249,276. 

2. Ibid., pp. 276,279. 
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اتّحاد  املحايِث واملتسامي يف املعرفة هو معجزٌة يستطيع  الفرد  التأك د منها إال أنّه 

ال يستطيع  رشحها.
1
 

بعد أن أشار تروبتسكوي إىل العيوب والقيود املوجودة يف املنهج الكانطي  

اف  . تبنّى تروبتسكوي كاكتشاملتسامي، حاول أن ي كمله وي حرِّره من التناقضات الداخلية

فلسفيٍّ ثابت  فرضيَة ريكريت التي ت فيد  أنّه ال يوجد  كائن  فاقد  للوعي، وفرضيَة كوهني التي 

ثِّل قاعدتها ت فيد  أّن كل  معرفة لها مبدأ  عقالين مي 
2

. مع ذلك، فإّن تروبتسكوي قد توّصل 

ي شري  إىل النهائية املعرفة. أرّص  إىل استنتاجات  م ختلفة وأكّد أّن املنهج املتسامي

تروبتسكوي أنّه بالرغم من محدودية معرفتنا إال أنّها تستطيع  أن ت غطِّي جميَع العصور ألنّها 

إّما أن ت خل د كلُّ حادثة  زمنية يف الوعي »تعتمد  عىل حقيقة  تفوق  الزمان، وقد احتّج بأنّه 

. ي شكِّل  «بالحوادث الزمنية من أيِّ قاعدة  موضوعية ةاملطلق أو أن يتّم تجريد  معرفتنا البورشي

ألنّه ال نستطيع  أن ن درك الب عد الشامل  الوعي  املطلق أساَس يقني املعرفة البورشية

واملتسامي الذي تشرتك  به البورشية جمعاء إال من خالل املطلق. أكّد تروبتسكوي أّن من 

كننا أن نتوّصل إىل أيِّ معرفة  حتّى ولو كانت ظواهرية ألّن هذه املعرفة األخرية د ونه ال مي 

«الخاصية الرسمية املتمثِّلة بالرضورة واليقني املطلَقنْي »هي معرفة  ما دامت تتمتّع بـ 
3
وفقاً  

 لكانط.

ذلك و  قام تروبتسكوي بتوضيح عملية اإلدراك البورشي يف عالقته مع الوعي املطلق، 

اف وريكريت. اعتمد تروبتسكوي عىل اكتش يف تحليله للح كم انطالقاً من تحقيقات كانط

ريكريت الذي ي فيد  أنّه يف عملية الح كم، تقوم  الحقيقة بتقييد الفاعل العالِم كأمر  حتمي. 

هقام تروبتسكوي مبنْح املكانة األنطولوجية إىل الحقيقة املقيِّدة التي ي ف ا ريكريت عىل رسِّ

نحو  منهجي، واعترب أّن اإلنسان املدرِك ينبغي أن يعي اختالفَه مقارنًة مع املطلق ألّن 

ة ي فيدان أّن أي  ح كم  يفرتض  بالرضور  -أي بداهته  -القانون والهيئة الجوهري ني يف فكرنا 

                                                        

1. Ibid., pp. 266-7,283,280. 

2. Ibid., pp. 236,241,275. 

3. Ibid., pp. 33, 41,45-46. 
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( 1ن: ثية تتألّف  موجوَد املطلق. وفقاً لتحليل تروبتسكوي، فإّن الح كم هو عملية  ثالو 

( ربْط االثنني ببعضهام 3، كآخر؛ و«أنا»( افرتاض  نفيس، 2التسليم بوجود املطلق؛ 

البعض. وعليه، يف كلِّ عملية  واعية، تقوم  النفس  بتأكيد وجودها وتتجاوز نفسها أيضاً. هذا 

هيجيل بل ليعني أّن كل  عملية للحكم تستلزم  الوعي ولكن ليس الوعي باملطلق باملعنى ا

درِك يف مقابل املطلق. بتعبري  آخر، أكّد تروبتسكوي عىل الطبيعة  الوعي بوجود فاعل  م 

الشخصية لكلِّ عملية حكم  أو إدراك، وهو ب عد  قد غفل عنه كانط، وقد احتّج تروبتسكوي 

اً ليست متثييل فحسب بل تتضّمن  أيض« أنا أفك ر»عىل خالف كانط، فإّن )عباريت( »أنّه: 

التي تتجاوز  التمثيَل الذايت لتصل إىل امليدان املتجاوز للذاتية ألّن هذا  معرفتي بنفّس

دة فإنّها  يف النهاية،«. الفعل يفرتض  نفيس كفاعل  موجود وم ستقل عن أيِّ متثيالت  محد 

، سامية أو مع املطلق. بهذه الطريقةتستلزم  ربَْط الحكم الفردّي للذات مع الصالحية املت

دد بتطويره. أتّم تروبتسكوي املنهج املتسامي الذي اكتشفه كانط وقام الكانطيون الج 
1
 

 اخلتام

التي قّدمت التحدي الفلسفي املتمثِّل بالكانطية الجديدة « لوغوس»مثّلت أنشطة  دوريّة  

حيث إنّها قد  «بوت»نوا يكتبون لصالح دار النورش نعمًة فعلية بالنسبة للمؤلّفني الذين كا

 اقتضت منهم دقًّة أكرب يف استخدام املصطلحات وعرّفتهم عىل القضايا الفلسفية

بصياغة ما ع رف الحقاً « بوت»مبساعدة « لوغوس»املعارصة. ساهمت الجداالت مع 

سفي لدار ورة  البولشفية املورشوَع الفلبالرتاث الخاص للفلسفة الروسية. بعد أن أوقفْت الث

، تّم إكامل هذا املورشوع يف املهجر وعىل وجه التحديد يف دورية برديايف املساّمة «بوت»

تي ترأسها ال« صحافة جمعية الشبّان املسيحيني»أيضاً والصادرة يف باريس، ويف « بوت»

 ونيكوالي( 1962-1881) زنكوفسيك فاسييلبرديايف أيضاً يف نفس املدينة. قام 

                                                        

1. Ibid., pp. 251, 83, 85-7. 
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( يف املهجر بكتابة تاريخ  عن الفلسفة الروسية، وقد ساهام 1965-1870) لوسيك

.يف روسيا« بوت»بالكتابة لصالح 
1
 

مع الكانطيني الجدد تأثري  مستمر عىل الفكر الرويس. إذا كان إرن « بوت»كان لجدال  

قد أمتّا حواراتهام مع  1920وبتسكوي املتوىّف عام وإفجيني تر  1917املتوىّف عام 

إال أّن بولغاكوف قد أكمل نقاشه بتفصيل  أكرب « بوت»الكانطيني الجدد خالل سنواتهام مع 

 1993والذي بقي حتّى العام  1921-1920الذي ألّفه يف « تراجيديا الفلسفة»يف كتابه 

لي رَتَجم إىل اللغة الروسية
2

وي حول تروبتسك م بولغاكوف بتطوير فرضية. يف هذا الكتاب، قا

القاعدة املطلقة للفلسفة املتسامية وتحليله للب نية الثالوثية لعملية الح كم. أّما برديايف، فقد 

وظّف العديد من اكتشافاته التي تعود  إىل فرتة الجدال ليدرجها ضمن التطوير الالحق 

ة كلٌّ من برديايف وبولغاكوف بتبنِّي الفرضية الرئيسيملذهبه الفلسفي الشخصاين. قام 

التي ت فيد  أنّه ال وجود دون وعي، وقاما بتحويلها إىل حجر  الجديدة للفلسفة الكانطية

أساس  للفلسفة الشخصية: أي مبا أّن الوعي هو شخيص  فال وجود للكائن غري الشخيص، 

ينونة دامئاً متتلك  الشخصانية كقاعدة. يقودنا هذا التطوير الالحق ألفكارهام خارَج والك

دة يف دْمج « لوغوس»لقد ساهم الجدال مع «. بوت»اإلطار التاريخي لنشاط  بطريقة  محد 

غاكوف يف مسار بولالعاملية. بالتايل، توّصل برديايف و  الفكر الرويس بالعملية الفلسفية

هذا الجدال إىل نقد  للكانطية الجديدة مشابه  لفلسفة بريغسون حول الحياة والرباغامتية 

األمريكية. ولكن تجدر  اإلشارة إىل أّن النقد الرويس كان إبداعياً للغاية وتّم ضمن إطار 

ورشقي من لالفلسفة الدينية الساعية لتحقيق تركيب  جديد  للرتاث الديني األرثودوكيس ا

 خالل ربطه مع أكرث اإلنجازات تطوُّراً يف الفلسفة املعارصة.

من  -عىل الكانطيني الجدد محدوداً نوعاً ما « بوت»بينام كان التأثري املبارش ملؤلِّفي  

إال أنّهم قد عرّبوا عن مقدار  من املنطق الداخيل  -املحتمل أنّهم قد أثّروا عىل ستيَب وحده 

                                                        

1. Nikolai Losskii: Intuitivnaia filosofiia Bergsona {Bergson's intuitive Philosophy), Put, Moscow, 1913.  

2. S. N. Bulgakov: Sochineniia v dvukh tomakh, vol. I, Filosofiia khoziaistva, Tragediia filosofii, Nauka, 

Moscow, 1993.  
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حتّى ميلها و  ة وقاموا، بطريقة  ما، بالتنبُّؤ بتحّولها الالحق إىل األنطولوجياللكانطية الجديد

ا مع قد قامو « لوغوس»إىل األفالطونية الجديدة. استناداً إىل ستيَب، فإّن معظم محرِّري 

ون ستيَب وهسني . تعانقيّة لصالح امليتافيزيقياال الوقت بالتخيلِّ عن مسار اإلبستمولوجية

 يدوتوففاآلخرين يف مدينة  مع بولغاكوف، برديايف، واملفكِّرين الروسيني املسيحيني

الجديدة داخل باريس خالل الثالثينات. تبنّى ِمهليس الفلسفة الرومانطيكية والصوفية 

فالطونية الجديدةالقريبة من األ 
1

« لوغوس»وهو أحد أكرث محّرري  – ريتشارد كرونر، أّما 

الفلسفية  الطويلة تقريباً عرب كلِّ املواقف فإنّه قد مر  خالل سريته املهنية الفلسفية –تأليفاً 

وجهة نظر  من املعارِضة لإلبستمولوجية النقيّة. قام كرونر أوالً بالح كم عىل نظرية املعرفة

اد تحليل الجديدة وأع فلسفة الحياة الشبيهة برأي بريغسون، ومن ثّم انتقل إىل الهيجلية

ملتّحدة، االنازية قاصداً الواليات  . بعد أن غادر أملانياعىل ضوء األنطولوجيا الصوفية كانط

قام كرونر بتطوير فلسفته حول الوحي وانشغل يف أواخر فرتة بقائه يف أمريكا بالفلسفة 

الدينية بشكل  رئييس
2

. بالتايل، يستذكر  ستيَب بشكل  ساخر  أنّه قد صّدق تحذير  وندلباند 

 وعىل النسخة األوىل منها عنوانَ « لوغوس»لتالميذه الذين أطلقوا عىل دوريتهم تسميَة 

هم سوف ينتهي ب»حيث إنّه كان قد أنذرهم بأنّه إذا استمّروا عىل نفس الطريق « املسيح»

«.األمر مع الرهبان
3
 

-1893يف مقالته يف أواخر العورشينات حول إرنست كاسريير، الحظ ألكيس لوسيف ) 

ذكر أسامء وامليتافيزيقيا و  ( التطوَُّر غري املتوق ع للكانطية الجديدة تجاه األنطولوجيا1988

                                                        

1. Cf. Georg Mehlis, Einführung in ein System der Religionsphilosophie, J. C. B. Mohr, Tubingen, 1917. 

Eng. Trans. The Quest for God; an Introduction to the Philosophy of Religion, Tr. by Gertrude Baker, 

Williams and Norgate, London, 1927; Die deutsche Romantik, Rosi, Munchen, 1922; Plotin, F. 

Frommann, Stuttgart, 1924; Die Mystik in der Fulle ihrer Erscheinungsformen in allen Zeitenund Kulturen, 

F. Bruckmann, Munchen, 1927. 

2. Richard Kroner, Das Problem der historischen Biologie, Gebruder Borntraeger, Berlin, 1919; Von Kant 

bis Hegel, Mohr, Tubingen, vols. 1-2, 1921-24; The primacy of Faith, The Macmillan company, New 

York, 1943; How do we know God? An Introduction to the Philosophy of Religion, Harper & brothers, 

NY & London, 1943; Culture and Faith, 1951 ;S peculation and Revelation in Modern Philosophy, 

Westminster Press, Philadelphia, 1961. 

3. Stepun, Byvshee..., p. 175-176. 
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ناتورب  ، قام. يف الطبعة الثانية من كتابه الشهري حول أفالطونوكوْهن، ناتورب، كهارمتان

بالتخيلِّ عن تفسريه الكانطي الخاص ألفالطون  –وهو أحد قياديّي الكانطيني الجدد  –

لوسيف، فإّن ناتورب قد قام يف مؤل فه وأّوله وفق روح األفالطونية الجديدة. استناداً إىل 

األخري مبراجعة  تاّمة إلبستمولوجيته عىل ضوء األنطولوجية األفالطونية الجديدة
1

، أّما 

ه نحو هيجل . بالنسبة للوسيف، ت شري  هذه التطوُّرات وفلسفة األشكال كوْهن فإنّه قد توج 

د  املحتوم للكانطية الجديدة خارَج حدودها الرمزية التابعة لكاسريير إىل التمدُّ

واألنطولوجيا تجاه امليتافيزيقيا اإلبستمولوجية
2

كانوا قد توقّعوا « بوت»، ولكّن مؤلِّفي 

 «.لوغوس»وقوَع هذا التطوُّر يف جداالتهم مع 

                                                        

1. Paul Natorp: Piatos Ideenlehre, 1st ed., D?rr, Leipzig, 1903; 2nd ed. F. Meiner, Leipzig, 1921; Die 

deutsche Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungen, R. Schmidt., Leipzig, 1921. 

2. Alexei Losev: 'Teoriia mificheskogo myshleniia u E. Kassirera' (E. Cassirer's Theory of Mythical 

Thinking), Simvol (Zhurnal khristianskoi kul'tury pri slavianskoi biblioteke v Parizhe), 30 (1993), pp. 311-

312. 



 

 

 

 

 

 

 الوجودي لربهانل ٌة نقديّ  مقاربٌة  ..كانط عند مفهوم الواجب

 1الله خطیب عبد الع  

ال عبد ع . وفيه تحاول الباحثة يف فلسفة الدينة ملفهوم الواجب عند كانطة نقديّ بيانيّ هذا البحث هو مقاربة 

لك ذإىل  ة كام ذهبللخري والخرييّ  الله خطيب تأصيل مفهوم لجهة انفراد كانط بعبارة الواجب كمعادل  

هي  ل محور هذا البحثالالحقني عليه. النقطة األبرز التي تشكّ من الفالسفة امسيّ  من قراء كانط، وال عدد  

اء واإلشكاليات التي واجهته يف الفض ةالكانطيّ  ةيف العامرة الفلسفيّ  كأساس   إعادة تظهري مفهوم الواجب

 الفلسفي الحديث.

 ةلسفيّ ة الفحتّى وإن كان مطروحاً يف األوساط الفكريّ  ت يف مستهلّها أّن مفهوم الواجبكاتبة املقالة ذكر 

ه من قبل بعد طرح ومحوريٍّ  مفهوم  أسايسٍّ إىل  ، إال أنّه تحّولكانطإميانويل  الذين سبقوا من قبل الفالسفة

 اعترب األمر املطلق والقانون األخالقي منبثقني «نقد العقل العميل»هذا الفيلسوف، ففي مورشوعه الفكري 

هو االلتزام بالقانون  من إرادة اإلنسان وعقله، حيث أكّد عىل أّن مقتىض الكائن العاقل صاحب اإلرادة

 ة  للفعل األخالقي.بنية  جذريّ إىل  األخالقي؛ لذلك تحّول مفهوم الواجب

 تتعنّي عىل ضوء برأي كانط وإرادة الخري، وهذه اإلرادة الحديث عن مفهوم الواجبإىل  بعد ذلك تطرّقت

قل ة القانون األخالقي فاإلنسان العان ناحية أّي رشط  خارجي، ومبوجب مقتىض إلزاميّ نتائج خاّصة وليس م

 املريد ال يحمل هدفاً سوى العمل بهذا القانون.

ف صور لباعتباره أمراً مطلقاً، ثّم وّضحت مخت ملفهوم الواجب كانط ويف املبحث الالحق ذكرت تعريف

الة ملوضوع البحث التايل من املق القانون املتعايل لألخالق؛ وهذا املبحث هو يف الحقيقة مبثابة مقّدمة  

 والذي يتمحور حول تحليل طبيعة األمر املطلق وبيان طبيعة األوامر غري املطلقة.

أّول نقد  ، و الواجب بأسلوب  نقديٍّ حول األمر املطلق ومفهوم  يف ختام املقالة قامت بتحليل نظرية كانط

 أوردته يف هذا املضامر هو ما ييل:

                                                        

 .العربية ، جمهورية مرصمتخصصة يف فلسفة كانطباحثة . 1
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: كيف ميكنني أن  كانط لو أخذنا تعريف - ملفهوم الواجب بنظر االعتبار، فالسؤال التايل يبقى دون إجابة 

 ؟أطمنّئ بكون فعيل قد حدث عىل ضوء مفهوم الواجب

 ة القانون األخالقي الكانطي، وهو:والنقد الثاين محوره شكليّ 

 ،يتعارض مع روح الحياة االنفتاحية بحسب تعبري الفيلسوف برجسون القانون األخالقي الذي طرحه كانط -

اً، إذ ليس ن، ليس صائبومن ناحية  أخرى فإّن رأي كانط الذي يقيض بكون السلوك ليس سوى امتثال  للقانو 

من املعقول حدوث ذلك؛ ألّن العقل حني صدور الفعل من اإلنسان يبقى متفاعالً يف ذاته ويتساءل مع 

 نفسه: ملاذا أترصّف هكذا وال يكون سلويك شيئاً آخر؟ وما هي غاية الفعل الذي أريد القيام به؟

 يًة من النقدين األّول والثاين، ففحواه ما ييل:وأّما النقد الثالث الذي اعتربته الكاتبة بأنّه أكرث أهمّ 

ورة اإلنسانية أدركت رض  ، والطبيعةة مرتكزة بكّل تفاصيلها عىل مفهوم الواجباألخالقيّ  ة كانطنظريّ  -

راف بأّي تأثري  عليه من جانب األع القانون األخالقي مبقتىض ذاتها العاقلة واملريدة، لذا فهي ال ترتيض

 والتقاليد االجتامعية.

 التحرير

****** 

 إاّل  عىل كانط 1الالّحقني د عند بعض الفالسفةقد يرتدّ  مفهوم الواجب عىل الرغم من أنّ 

فقد أحل  كانط مفهوم الواجب محل  مفهوم الخري يف  الواجب بال منازع. ه يبقى فيلسوفنّ أ 

املحور األسايس لألخالق اإلنسانيّة واملصدر الوحيد لإللزام  فلسفته األخالقيّة، وجعل منه

هو  احد  و  سايسٍّ أ  مبدأ  إىل  بنا يرتدّ  الخرّية تحليل مفهوم اإلرادة الخلقي. وقد رأى كانط أنّ 

الواجب الذي تنبع منه كافة األفعال األخالقية لإلنسان العاقل صاحب اإلرادة. أما األفعال 

لو حققت  حتى ة  أخالقيّ  قيم   العفوية التي تصدر عن اإلنسان بدون إرادته، فإنها ال تحمل أيّ 

 ة.بعض األعامل الخريّ  مصادفةً 

العامة  ة، بوصفه تلك امللكة الكليّ العقل العميلطبيعة إىل  ويعود الواجب عند كانط

شباع إ  يسعى نحو ز اإلنسان من حيث هو حيوان ناطق. فليس اإلنسان مجرد حيوان  التي متيّ 

يحاول توجيه  أخالقيٌّ  ميوله وحاجاته من أجل املحافظة عىل بقائه، بل هو أيضاً كائن  

 ةومن هنا فإنه كثرياً ما ينشب يف باطن النفس البورشيّ سلوكه والعمل مبقتىض الواجب. 

                                                        

( الذي كتب مؤلفا ضخام يف أربعة أجزاء تحت عنوان 1896-1814) ومن أشهر هؤالء الفيلسوف الفرنيس جول سيمون. 1

 وطه حسني. وقد قام برتجمته إىل العربية محمد رمضان«. الواجب»
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ضيلة الف بني العقل والشهوة، إذ يتحقق اإلنسان من أنّ أو  بني الواجب والهوى، حاد   رصاع  

جنب. ومبجرد ما يعمل اإلنسان مبقتىض الواجب، فإنه إىل  والسعادة ال تسريان دامئاً جنباً 

كون قانوناً كلياً شامالً يلتزمه الجميع. فام هو فعله يصلح ألن ي رسعان ما يتحقق من أنّ 

الواجب؟ وما هي أهم معانيه؟ وما هي رشوطه؟ وما هي أهم أوجه النقد التي ميكن 

توجيهها ملفهوم الواجب؟ ذلك املفهوم الذي بات عنواناً لفلسفة كانط كلها، فام أن ي قال 

 .الفيلسوف األملاين الكبري إميانويل كانط الذهن اسمإىل  الواجب حتى يتبادر فيلسوف

 أخالقي سلوك   دعامة كّل  ةاخلرّي  اإلرادة

 «الخرّية اإلرادة»آخر هو مفهوم  يف تحديده ملبدأ الواجب من خالل مفهوم   انطلق كانط 

ها ر أخالقي، وهي وحدها التي ميكن تصوّ  سلوك   ة لكلِّ مبثابة الدعامة األساسيّ  التي تعدّ 

إلرادة . فارشط  أو  خرياً عىل اإلطالق ودون أدىن قيد   ها اليشء الوحيد الذي ميكن أن يعد  بأنّ 

و أ  خرياً يف ذاته ال ملا يرتتب عليها من نتائج ة هي اليشء الوحيد الذي ميكن أن يعد  الخريّ 

مبا تحدثه من آثار، إنها خرّية ألنها تعمل مبقتىض الواجب وبرصف النظر عن النتائج. 

 ن يكون خريًا يف ذاته؛ ألنها ال تستمدّ أ ة هي اليشء الوحيد الذي ميكن واإلرادة الخريّ 

ا من عمل من أجلها؛ بل تستمد خرييتهالغايات التي تأو  تها من املقاصد التي تحققهاخرييّ 

أخالقية، فهي كام يذكر الباحثون يف  باطن ذاتها باعتبارها الورشط الرضوري الكامن لكلِّ 

ها. والنية تتها من صميم نيّ فلسفة كانط األخالقية تعلو عىل جميع آثارها؛ ألنها تستمد خرييّ 

ة بذاتها ال بعواقبها، فهي ة خريّ اإلرادة الخريّ  يف األخالقية مادامت هي العنرص الجوهري

ط، رش أو  خريًا مطلًقا دون أدىن قيد  أو  إذن عند كانط وحدها التي ميكن أن تعد خريًا يف ذاته

أي مهام كانت الظروف واألحوال التي ميكن أن توجد فيها، فهي ال تكون خرّية حينًا وغري 

ن أخرى؛ بل إ  لغاية   رشيرةً  ما، ووسيلةً  لغاية   ةً خريّ  آخر، وال تكون وسيلةً  ة يف حني  خريّ 

وغري  طلق  م ، وهي بهذا املعنى خري  برغبة  أو  بغاية  أو  بعالقتها بظروف   مورشوطة   تها غري  خرييّ 

و أ  وصف  أو  آخر ودون تحديد   يشء   يف ذاتها، ال بالنسبة أليّ  فهي خرّية   أبًدا، مورشوط  

ذ حياة ما يف وسعه لينق أ، وبذل كّل ر ومل يتلكّ الطبيب الذي مل يتأخّ . ومن ذلك عمل تقييد
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ى ما يجب عليه أن يؤديه. إلخ؛ أي أدّ  املريض؛ فقد بذل جهداً، ووقتاً، وعلامً، وأداًء،...

 مر شيئاً. من األ ميوت، أعني أن النتيجة ال تغرّي أو  وال فرق بعد ذلك بني أن يشفى املريض

 لواجب عند كانطا تعريف

د كانط دّ ويح«. رضورة أداء الفعل احتاماً للقانون العقيل يف ذاته»الواجب بأنه  يعرّف كانط 

ما هو متعارض مع الواجب،  عن طريق تفنيد كل ما هو غري أخالقي، وكّل  مفهوم الواجب

 :ويسلك طبًقا للواجب فيبدأ بالقول ما هو أخالقي فقط،إىل  حتى يصل

 بكونها متعارضة مع الواجب األفعال التي نعتف بدايةً  هنا كّل  جانباً  ي  ميكن أن ننحّ 

املسألة بصدد هذه  ، ذلك أنّ ها نافعةٌ تلك بأنّأو  وميكن اعتبارها من وجهة النظر هذه

قتىض الواجب، هل من املمكن أن يكون لها مكان مب األفعال، هي عىل الدقة، معرفةٌ 

ما دامت هي ذاتها تعارض الواجب.
1
  

األفعال املتعارضة مع الواجب واملنافية لألخالقية جانبًا. مثل الكذب  وهو هنا يضع كّل 

ا، م أن يخدع غريه من الناس طمًعا يف منفعة   ه يودّ والرسقة والخيانة، فاإلنسان يكذب ألنّ 

له فيه قانونًا. مثل هذه األفعال من وجهة  ر شيًكا حيث يريد الحصول عىل ما ال حّق ويزوّ 

جانبًا منذ البداية ألنها تتعارض مع األخالق تعارًضا واضًحا.  ىنح  يجب أن ت   – نظر كانط

كانط جانبًا األفعال التي تتسق بالفعل مع الواجب  يولكن األمر يزداد صعوبة عندما ي نحّ 

 :فيقول

 ىوال يكون لد حقةً  عال التي تطابق الواجب مطابقةً وأدع جانبًا أيًضا تلك األف 

نحوها وهم يقومون بفعلها، ألن ثة ميالً آخر يدفعهم تجاهها. مبارش   ميل   الناس أيّ 
2
 

من  طدها كانملبدأ الواجب وليست طبًقا له يجّر  ومثل هذه األفعال التي تأيت مطابقةً 

ا وإّنّ  عن واجب   ىؤد  تتفق مع الواجب ولكنها مل ت   أفعال  ها يها بأنّ أخالقية. فيسمّ  قيمة   كّل 

زبائنه بأمانة، ليس بالرضورة  منفعة، فالتاجر الذي يعامل كّل أو  يها عن مصلحة  أداها مؤدِّ 

                                                        

1. Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, translated by Thomas kingsmill Abbott in 

Great Books of the Western World (Kant 39) fifth printing, United States of America. 1994, p.257. 

2. Ibid, P.258. 
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فاعالً ذلك عن واجب، بل رمبا كان ذلك ألنه وجد مصلحته يف ذلك، ألن تجارته تروج 

الفضيلة والواجب األخالقي. وإّنا إذا  يكن الدافع عامل الزبائن كلهم بأمانة. فلمإذا  أكرث

لو كان صادرًا عن  يكون سلوكه هذا جديرًا بنعت األخالق والفضيلة والسلوك عن واجب  

دام سلوكه مل يصدر  بالواجب ألن يفعل ذلك، ولكن ما عن إحساس  أو  األمانة لذاتها حبِّ 

اتية، فهو غري جدير بنعت بالواجب، بل كان الباعث عليه املصلحة الذ عن إحساس  

 األخالق عنده.

 قضايا الواجب األخالقي

قضية ال تنّص  قضايا ثالثة ميكن أن نفرق بينها؛ حيث نالحظ هنا أن للواجب عند كانط

 :أنمن قضايا الواجب الكانطي عىل  األوىل

ملبدأ الفعل األخالقي ليك يكون خريًا ال يجب أن يكون مطابًقا يف نتائجه 

م ، فك«ملبدأ الواجب م أن يجيء طبًقا له؛ أي أن يصدر عن احتام  الواجب، بل يتحتّ 

 شخصية، ومع هذا تتفق يف نتائجها مع تدفع إليها الرغبة يف تحقيق منفعة   من أفعال  

األخالقي األسمى مقتضيات الواجب، فال تكون من أجل هذا متمشية مع مبدأ كانط
1
. 

أن يأيت الفعل مطابًقا للواجب، ولكن أن يأيت الفعل طبًقا  ال يكفي عند كانطه نّ إ أي 

 :–قول كانط  وذلك عىل حدِّ  –للواجب. ولكن األمر نفسه يزداد صعوبة 

وأكرث صعوبة من ذلك أن نحدد هذا التمييز عندما يكون الفعل متسًقا مع الواجب، 

ميل مبارش –أيًضا  –الذات زيادة عىل هذا  ىوعندما يكون لد
2
. 

فع كالذي يحملنا عليه دا –الفعل قد يأيت مطابًقا للواجب وصادرًا عن ميل مبارش  نّ إ أي 

ومع ذلك يفتقد الجدارة األخالقية ولكن يتضح  –ة الشعور باألريحيّ أو  التعاطف الوجداين

خر آ  وال يجئ طبًقا للواجب، وفعل   ميل  ال يصدر إال عن  توخينا التمييز بني فعل  إذا  األمر

 هوى. ويرى توفيقأو  ال يصدر إال عن مبدأ الواجب وال يتدخل يف حملنا عىل فعله ميل  

                                                        

1. Ibid, pp.258 -259. 

2. Ibid, p.258. 
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عن   لنا أن أفعالنا التي ال تصدر إالميزنا بني البواعث عىل هذا النحو تبنّي إذا  أننا الطويل

 ن كّل بالتقدير، ولكنها مع ذلك تخلو م ن صوابًا وخليقةً شعورنا الطبيعي بالتعاطف قد تكو 

عىل عكس األفعال التي ال يحمل عليها إال مبدأ الواجب وتقديم العون ملن  أخالقية   قيمة  

ه اإلنسان متى نهض ب يفتقرون إليه بدوافع من الواجب يبدو أكرم يف ع رف األخالق الكانطية

اعبه وال تحمله عليه نزعاته الطبيعيةيف وقت تثقله فيه مت
1
. 

ون ما ينبغي له أن يك كّل  القول بأنّ إىل  نخلص من هذه القضية األوىل يف مبدأ الواجب

د له كذلك ب خريًا من الناحية األخالقية ال يكفي فيه أن يكون مطابًقا للقانون الخلقي بل ال

وكان تطابًقا فاسًدا، فمن يحب  أن يحدث من أجله وإال كان هذا التطابق من قبيل الصدفة

ميدان القتال فإن أفعاله حينذاك إىل  املوت ويريد الهروب من الحياة ومن أجل ذلك ذهب

كان اإلنسان يحب الحياة إذا  ة. أماها خلقيّ مل تصدر عن الواجب ومن ثم ال ميكن عدّ 

 دّ عسلوكه ي   ميدان القتال فإنّ إىل  ويحرص عليها وال يريد الهروب منها ومع ذلك يذهب

ال يستهان بها أخالقية   أخالقيًا ومن ثم ينطوي عىل قيمة  
2
. 

إذاً ليس يكفي ليك يكون الفعل أخالقياً أن تتفق نتائجه مع ما يقتضيه الواجب، بل 

ملبدأ الواجب. ومعنى هذا أن الصبغة األخالقية  عقيلٍّ  يجب أن يكون صادراً عن تقدير  

م الطريقة يف صميأو  خارجية، بل هي تكمن يف باطن النية،لألفعال ال تتمثل يف مظاهرها ال

 ذاك.أو  التي بها نريد هذا الفعل

 دان  وجأو  من عاطفة   حافز  إىل  خارجي، أي ال يحتاج باعث  إىل  إذن فالواجب ال يفتقر

اليًا خ فعله يعدّ  من التعاطف فإنّ  حتى بباعث  أو  نوع كان، فمن يفعل بدافع   من أيِّ  ميل  أو 

ه حينذاك يخلو من املبدأ الذي ينبغي أن تتم األفعال مبقتضاه؛ نّ إ إذ  أخالقية   قيمة   كلِّ من 

 ال تتفق مع غاية املجموع. أفعال  إىل  حيث إن التعاطف ميكن أن يدفع اإلنسان

امليول وال الرغبات مهام إىل  الوجدان والأو  العاطفةإىل  وملا كان الواجب ال يستند

عواطف ذ البالتشدد وألنها أيًضا ال تحبّ  صفت أخالق كانط، لذلك و  وساميةً  كانت نبيلةً 

                                                        

 .420، ص 1985، دار الثقافة للنورش والتوزيع الطبعة الرابعة، فلسفة األخالق، . توفيق الطويل1

 .182، مكتبة سعيد رأفت، د.ت، ص دراسات يف الفلسفة الخلقية. فيصل بدير عون، 2
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ب قسوة الزهادة يف أداء الواجب ولهذا السببالحياة وألنها تفرض نوًعا من  التلقائية والرسور

أيًضا هاجمها معارصوه. فكرينر
1
شيللرإىل  يف رسالته 

2
يرى يف هذا التشبيه مالمح رجل  

لشتنربج وبروده. بينام رد   دهالشامل وتشدّ 
3
كانط  سنِّ إىل  هذه القساوة وذلك التشدد 

املتقدمة حيث تفقد الوجدانات واآلراء قوتها
4
أصدقائه وهو  مم شيللر كيف يخدتهكّ  كام .

أخالقي، فمن األوىل أال يخدم  فاضالً وال يقوم بعمل   يشعر بالسعادة ولذلك فهو ليس

أن يفعل عن كراهية ما أو  أصدقائه وإذا قام بخدمتهم فام عليه إال أن يزدري تلك الخدمة

 من يريد أن دها كّل نالت هذه املقطوعة الساخرة رواًجا هائالً حتى رد   وقد يأمره به الضمري.

الحظ باتون . ولكنها كامد األخالق الكانطيةيهاجم تشدّ 
5
رديء   أنها شعر   

6
أردأ ونقد   

7
وهي  

ةلفلسفة كانط الخلقيّ   عن سوء فهم  عرّب ت  
8

التفسري الشائع لألفعال عند كانط  . كام أنّ 

 ة هي:ثالثة أقسام رئيسيّ إىل  وتقسيمها

 مبارش. تتم عن ميل   أفعال  

ةشخصيّ  ولكن عن مصلحة   مبارش   ال تتم عن ميل   أفعال  
9
. 

الواجب فقط. هي  لكن من أجل ة  شخصيّ  وال عن مصلحة   مبارش   ال تتم عن ميل   أفعال  

.جًدا عن مذهب كانط ة  يف الحقيقة بعيد
10

 

 دافع   فقط بدون األفعال التي تتم عن ميل  إىل  وأن مذهبه الحقيقي يكمن يف أن ي نظر

عال التي تنجز فقط من أجل من القيمة األخالقية، أما األف نها خالية  أ من الواجب عىل 

فلها قيمة أخالقية، ولكن استخدام هذه الطريقة يف العزل ليس معناه  ميل   الواجب بدون أيِّ 

                                                        

1. Körner 

2. Schiller 

3. Lichtenberg 

 .50، ص 1979، ، دار القلم، الكويتانطاألخالق عند ك، . عبد الرحمن بدوي4

5. Paton 

6. Poor Poetry 

7. Worse Criticism  

8. H,J,Paton, the Categorical Imperative, A study in kant`s moral philosophy,  Hutchinson’s University 

Library, oxford, 1946, P.48 

9. Self interest 

10. Ibid, P.47 
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لفعل الواجب فال ميكن أن تكون ثة قيمة  وكذلك إرادة   أبًدا تقرير أنه حيثام وجد ميل  

ادة قدار ما ينبثق عن إر الفعل يكون خريًا مب ا يعني فقط )أوالً( إنّ أخالقية يف الفعل وإّنّ 

قد أن إال بالقدر الذي به نعت نا ال نستطيع أن نؤكد أن فعالً ما خري  ثانيًا( إنّ و )الفعل الواجب 

 ا( إن  ثالثً و )ميل؛  من أيِّ  إرادة فعل الواجب ميكن بذاتها أن تكفي إلنتاج الفعل دون سند  

من امليل املبارش إلنجاز الفعل. إال يف حالة الخلوِّ  مثل هذا االعتقاد غري راسخ  
1
 

ىل إ موجوًدا فيه كان امليل  إذا  وعىل ذلك فإن القول بأن الفعل ال ميكن أن يكون خريًا

انط األخالقية. كام أنه مع رؤية ك جانب الواجب يف نفس الوقت، يعد تشويًها لفلسفة كانط

يعني  بامليول وحتى بالسعادة، ميكن أن باع الواجب ميكن أن يعني التضحيةالتي ترى أن إتّ 

وال نكون خارج تصور مبدأ الواجب الكانطي  –التضحية بامليول وحتى السعادة، ميكن لنا 

 هذا ليس واجبًا مبارًشا. إذن فالفعل أن ّنارس سعادتنا الخاصة بطريقتنا الخاصة ولو أنّ  –

كن يفقد حتى رغبته فيها ولأو  ادةبالسع صاحبه شعور  إذا  األخالقي ال يفقد قيمته األخالقية

 يف تحقيق هذه السعادة فقط. صدر عن رغبة  إذا  قيمته األخالقية

مل يرتدد يف االعتقاد بأن العواطف النبيلة تساعد عىل اإلتيان باألفعال  وإذا كان كانط

 األخالقي بغري ة ومن أجل هذا كان غرسها يف اإلنسان واجبًا، فإن العامل يفقد جاملهالخريّ 

 ألفعالنا، فإنه يرى مبارشةً  هذه العواطف، كام أنه بالرغم من نفورة من اتخاذ السعادة غايةً 

 بالبحث عن السعادة فيقول: يقيض علينا واجبًا غري مبارش   أنّ 

)عىل األقل بطريق غري مبارش(؛  إن حرص اإلنسان عىل تأمني سعادته الذاتية واجٌب 

عن حاله، وتزاحم الهموم العديدة عليه ومعيشته وسط  ذلك ألن عدم رضا املرء

حاجات مل يتم إشباعها قد تكون دافعاً قويًا له عىل أن يخرق واجباته. ولكننا حتى لو 

رصفنا النظر يف هذا املقام عن فكرة الواجب، فسنجد أن الناس جميًعا ميتلكهم نزوع 

 –بالغ القوة نحو السعادة، ذلك ألن جميع النزعات تتحد يف هذه الفكرة بالذات  باطن  

وحدة كلية. –أي فكرة السعادة 
2
 

                                                        

1. Kant, fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p.258. 

2. Ibid, p.258. 



   485  الواجب عند كانط.. مقاربٌة نقديٌّة للربهان الوجودي مفهوم 

 

سعادة مل يغلق أبواب ال القضية الثانية أن كانطإىل  ومن ثم ميكن القول قبل االنتقال

 أمام اإلنسان غافالً عن طبيعته كام زعم بعض نقاده.

 :من قضايا الواجب الكانطي فتنص عىل أن الثانية القضيةأما 

 بالواجب ال يستمد قيمته من الهدف الذي يسعى الفعل الذي يتم عن إحساس   

تحقيقه. بل من القاعدة التي تقرر القيام به وفًقا لها، فهي إذن ال تتوقف عىل واقعية إىل 

الذي حدث الفعل مبقتضاه،  موضوع الفعل، بل تعتمد فحسب عىل مبدأ اإلرادة

االشتهاءأو  وبرصف النظر عن كل موضوعات الرغبة
1
 

ة للفعل الذي يصدر عن الواجب ال تتوقف ويتضح من هذه القضية أن القيمة الخلقيّ 

ي تي يؤدّ القاعدة الأو  يحاول تحقيقها بل تتوقف عىل املبدأأو  عىل النتائج التي يحققها

 تقرير قضيته األوىل ا ما كان هذا الواجب. وبهذا يعيد كانطاإلنسان مبقتضاها واجبه أي  

ة قة من الخرييّ تها املطلخرييّ  ال تستمدّ  ةالخريّ  فنية، وقد سبق القول بأن اإلرادة ولكن بطريقة  

ة لخريّ ويصدق هذا أيًضا عىل األفعال ادة التي تكفلها النتائج التي تحققها، املورشوطة املقيّ 

ة التي تعمل من أجل الواجب فيها اإلرادة الخريّ التي تتجىّل 
2
. 

فإذا كان الهدف الذي نطلبه من وراء أفعالنا والنتيجة التي نحصل عليها من وراء ذلك 

 كانط ل معفإننا نتساء أخالقية   بوصفها غايات ودوافع لإلرادة ال تسبغ عىل أفعالنا أية قيمة  

 :ووضوح وهنا يجيب كانط برصاحة   «أين ميكن إذن أن توجد هذه القيمة؟»

بغض النظر عن الغايات التي  إن هذه القيمة ال ميكن أن توجد إال يف مبدأ اإلرادة 

ميكن أن تتحقق عن طريق مثل ذلك الفعل، ذلك ألن اإلرادة تقع موقًعا وسطًا بني 

 مادي، وكأنها تقع عىل مفرق مبدئها القبيل، وهو شكيل، وبني دافعها البعدي وهو دافع

 قالطرق، وملا كان من الالزم أن تتحدد عن طريق يشء ما، فالبد لها أن تتحدد عن طري

                                                        

1. Ibid, p. 259. 

 .421، ص فلسفة األخالق، نشأتها وتطورها: . توفيق الطويل2
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زع عنه إذ يكون قد ن  عن واجب   املبدأ الشكيل لإلرادة بوجه عام، حينام يحدث فعٌل 

مادي مبدأ   كّل 
1
. 

من غري  ة  صوريّ  وهكذا يتضح أن العمل من أجل الواجب هو العمل مبقتىض قاعدة  

 نالبواعث لأو  الدوافعأو  مثل هذه الغايات مادية؛ نظرًا ألنّ  غاية  أو  هوىأو  لرغبة   اعتبار  

 كل    أن  يف عن القوى الراغبة يف اإلنسان، وليس من شكٍّ  ناشئة   تكون سوى ظواهر تجريبية  

ة مصبوًغا بصبغ بد أن يظّل  كليًا؛ بل هو الأو  ما هو تجريبي ال ميكن أن يكون رضوريًا

ومكان،  زمان   يف كلِّ  بد من أن تكون صالحةً  ة الاألفعال الخلقيّ  النسبية. ولكن  أو  العرضية

عام يكون هو الدعامة املطلقة لكل  كيلٍّ  لقانون   بد بالرضورة من أن تكون مطابقةً  فهي ال

ق، أخال  –من بينها  –ه أفعالنا ليك نتحقق من أن ما نعدّ  كّل إىل  أخالق، وحسبنا أن ننظر

لألخالق ه مطابق  مبعنى أنّ  منتظم  أو  إّنا هو ذلك الذي يوصف بأنه معقول  
2
. 

معنى هذا  العمل من أجل الواجب هو العمل مبقتىض القاعدة األخالقية. فإنّ وملا كان 

د بحسب موضوعاته، ألن حقيقة هذه حدّ ال ميكن أن ي   الفعل الذي يتم عن واجب   أنّ 

املوضوعات ال تشهد إال عىل التطابق الظاهري مع الواجب، ولهذا يجب أن يتحدد تبًعا 

القاعدةبني  ز كانطمييّ للقاعدة التي وفًقا لها أن تنجزه. و 
3

املبدأأو  والقانون
4
 فريى أنّ  

تندرج تحتها قضايا أخرى تقوم عىل  ة  كليّ  عامة   ة  من املبدأ. واملبدأ قضيّ  القاعدة نوع  

 ائن  ك أساسه، ويقوم يف طبيعة العقل نفسها، ولهذا يكون مطلًقا ويسري مبقتضاه سلوك كّل 

عاقل، متى كان لعقله سيطرة كاملة عىل أفعاله، كام أنه أيًضا يصبح نسبيًا )ذاتيًا( بالنسبة 

 عاقل   ن  كائ كّل إىل  وموضوعي بالقياس –مبعنى أنه هو الذي فرضه عىل نفسه  –لصاحبه 

من حيث إمكان تعميمه قانونًا عاًما للناس جميًعا
5
. 

                                                        

1. Kant, fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p.259. 

 ، وأيضاً:169، ص 1980، الطبعة الثالثة، القاهرة، ، مكتبة مرصاملشكلة الخلقية، إبراهيم . زكريا2

Kant, lectures on Ethics, Translated by Louis Infield, with an introduction By: J. Macmurray, M.A. 

Methuen&co. LTD. London, 1930, P.11. 

3 .Maxim 

4 .Principle 

 .422، ص فلسفة األخالق، نشأتها وتطورها، . توفيق الطويل5
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 شخيصٌّ  نعمل فعالً مبقتضاه، فهي مبدأ  ها املبدأ الذي أما القاعدة فيمكن أن نعدّ 

 تجىّل يتعلق بصاحبه، وي ذايتٌّ  مبدأ   محض قد يكون خريًا وقد يكون رًشا، وهو يف ع رف كانط

من املبدأ املوضوعي العام يؤدي مبقتضاها  يف األفعال التي يقوم بها فعالً. فهي إذن فرع  

ضوعي العام، من حيث كونها ال تصدق إال فعل معني وهي إذن تختلف عن املبدأ املو 

دافع الفاعلني العقالء، وتختلف أيًضا عن ال كلِّ إىل  الفاعل الفرد، ال بالنسبةإىل  بالنسبة

ن إ  :سلوكه دوافع، أما اإلنسان فيقالله يف  ن  أ يت مبدأ، فالحيوان ميكن أن يقال ولهذا سم

العطش، أما اإلنسان العاقل يف أفعاله أو  له قاعدة، فالحيوان يأكل ويورشب بدافع الجوع

 داإلنسان يعرف ماذا يفعل وليست أفعاله مجّر  مبادئ عامة، أي أن   بع قواعد أيّ العقلية فيتّ 

لدوافع كام هو الحال يف الحيوان تلقائية   استجابات  أو  انعكاسات  
1
. 

ؤداها أن لقاعدة مفإذا قررت أن انتحر تفاديًا للتعاسة أمكن القول بأن انتحاري كان وفًقا 

أقتل نفيس متى غلبت متاعب الحياة مباهجها، وصارت اآلالم أكرث من اللذات، ولكن هذه 

وملا  ونتيجة مقصودة. شخيصٍّ  ة بباعث  حاالت جزئيّ  ة تنشأ عن تعميموأمثالها قواعد ماديّ 

تجيء  فعال، استحال أنة ال تنشأ يف األخالق عن النتائج التي تهدف إليها األ كانت الخرييّ 

املبدأ إىل  قيمة األفعال يجب أن يكون مرجعها من هذا النوع، إنّ  مادية   ة عن قاعدة  الخرييّ 

 آخر، هذه قاعدة تخلو من أيِّ  اعتبار   بأن يؤدي اإلنسان واجبه لذاته دون أيّ  الذي يقيض

 غة كانطبل – ةبحت صورية   معني، إنها قاعدة   تحقيق ميل  أو  تحقيق رغبة  إىل  مادة، ال تهدف

القاعدة  تنافرها معأو  يرفضها وفًقا ملدى اتساقهاأو  والرجل الفاضل يقبل القاعدة املادية –

الصورية التي تقيض بتأدية الواجب لذاته
2
. 

صورية لللتفرقة بني القواعد املادية والقواعد ا ولبيان القول الذي يبدو غامًضا عند كانط

 حسية، ويسميها كانط قواعد مادية ا أن تقوم عىل أساس ميول  ميكن القول بأن القواعد إمّ 

عل الشهوات، ومن يفعل أداًء للواجب يفأو  وتقوم عىل تجربة الرغبات تجريبيةأو  بعديةأو 

                                                        

1. Kant, lectures on Ethics, PP.36, 47. 

 .422، ص فلسفة األخالق، نشأتها وتطورها، توفيق الطويل. 2
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 اال مادية، إنه ال يفعل ابتغاء تحصيل نتائج معينة، بل امتثاالً للواجب أي   صورية   وفًقا لقاعدة  

كانت النتائج
1
. 

اها ني ومؤدّ من القضيتني السابقت يف مبدأ الواجب فيستخلصها كانط القضية الثالثةأما 

«لقانونلب هو رضورة أداء الفعل احرتاماً الواج»
2
إليه  يل  فقد أؤدي فعالً أشعر بهوى وم 

ال عنها. ف لإلرادة وناتج   أثر   دله احرتاًما ويكون سبب ذلك أن هذا الفعل مجر  نّ لكني ال أكِ 

أخالقية، فالقيمة األخالقية للفعل ال تكمن يف األثر الذي ينتظر  يكون هذا الفعل ذا قيمة  

ثر هذا األ  استعارة الباعث عليه منإىل  من مبادئ الفعل يحتاج مبدأ   من ورائه وال يف أيِّ 

بة عىل الفعل )مثل رضا اإلنسان عن حاله، بل املنتظر؛ ذلك ألن جميع هذه اآلثار املرتتّ 

أخرى والعمل عىل إسعاد الغري( ميكن أيًضا أن تنتج عن أسباب  
3
ولكن القيمة األخالقية  

 تكون للفعل املنجز احرتاًما للقانون.

اطفي، ع مصدره هو أن االحرتام انفعال   وتثري كلمة )احرتام( نقاًشا كبريًا بني الباحثني

وكانط بحسب الفهم املعتاد ملذهبه يستبعد االنفعال، فكيف إذن يقول باحرتام القانون. 

داخل  فية  عاط انفعالية   تحمل دالالت   العقالين كلمةً  أي أنه قد يبدو غريبًا أن يستخدم كانط

 مذهبه العقالين.

 من نوعه ال يتعلق مبوضوع   فريد   نجد أنه شعور   عند كانط وبفحص مفهوم )االحرتام(

 وال يرتبط بإرضاء ميولنا الطبيعية، وإّنا ينشأ من كوين أشعر بأن إراديت خاضعة   حيسٍّ 

 حيس، وهذا الخضوع ينطوي عىل شعور   اعتبار  أو  من موضوع   تدخل   لقانون، دون أيِّ 

أخرى، ألن القانون األخالقي يردع ميويل ويقدع  ناحية   بالتواضع من ناحية، وبالسمو من

يل ردعي مليو  غروري، فأشعر بالتواضع؛ ويف مقابل ذلك أشعر بالسمو لكوين أدرك أن  

خارجي ة، ال عن قهر  عن ذايت الحّر  صادر  
4
. 

                                                        

 .54، ص األخالق عند كانط، . عبد الرحمن بدوي1

2. Kant, fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p.259. 
3. Ibid, p.259. 

 .55، ص األخالق عن كانط، . عبد الرحمن بدوي4
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 إليه قائالً: ه  م وجّ  ومن ثم ميكن فهم ذلك االفرتاض الذي افرتضه عىل وجه لوم  

ن أن ال أفعل أكرث م بأنني تحت ستار كلمة احتام   فيعتض زاعامً  ئمٌ قد يلومني ال 

 نَّ . ولكعقيلي  ر  آوي إليه بدالً من أن أوضح املسألة عن طريق تصوّ  غامض   ألوذ بشعور  

االحتام إن يكن إحساًسا وعاطفة، فليس إحساًسا متلقي بالتأثر، بل هو إحساس تولد 

شاعر امل عقيل، ومن أجل ذلك فهو يتميز متيًزا نوعيًا عن كّل  ر  تلقائيًا عن طريق تصوّ 

ضع كقانون أخ مبارشةً  ةً ما أعرفه معرف الخوف. إنّ أو  من النوع األول التي تتصل بامليل

ا م من االحتام، يدل فحسب عىل الشعور بتبعية إراديت لقانون   له، فإنا أعرفه بنوع  

مبارًشا تحدًدا  اإلرادة د  تحد   حّّس. إنَّ أخرى عىل  من جانب مؤثرات   بغري توسط  

ذلك هو ما يسمى باالحتام. بحيث يعترب هذا االحتام أثًرا بواسطة القانون والشعور 

للقانون عىل الذات ال سبباً له
1
. 

فإّنا  ةإن كان كل ما نصفه باملنفعة األخالقيّ »ر يف نهاية هذا النص الطويل ه يقرّ بل إنّ 

 موضًحا معنى االحرتام عند كانط إبراهيم ق زكريا. كام يعلّ «ون من االحرتام للقانونيتك

 قائالً:

ا هو ينشأ فينا تلقائيًا بفعل العقل نفسه. وما وليس هذا االحتام باعثًا مضاًفا وإنّ 

 باطني، وال يصدر عن أي   ميل   أي  دام الفعل الصادر عن الواجب ال يقع تحت تأثري 

احتام القانون هو الباعث األخالقي الوحيد،  إنّ  :خارجي، فلم يبق إال أن نقول موضوع  

تجريبي، بل هو الصورة الخالصة  مضمون   ليس هو أيّ  وبالتايل فإن ما يحدد اإلرادة

للقانون
2
. 

 ةخصائص الواجب واألوامر األخالقيّ  

، ة يف املجال األخالقيبني نوعني من األوامر العقليّ  ق كانطة الواجب فّر ا من نظريّ انطالقً 

ة وأوامر مطلقةأوامر رشطيّ 
3

ة عن تلك األفعال التي يرتبط تنفيذها ت األوامر الورشطيّ ؛ إذ عرب  

                                                        

1. Kant, fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p.260. 

 .192، ص املشكلة الخلقية، إبراهيم . زكريا2

3. Kant, fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, p.265. 
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 ول:لتحقيق أهداف أخرى. كأن أق معني، والتي يكون الفعل الخلقي فيها مجرد وسيلة   بورشط  

 أردت أن تحصل عىل تقديرإذا  فعليك باالعتدال أو: جيدة   أردت أن تتمتع بصحة  إذا 

مثل هذه األوامر ال تصلح  املجتمع، امتنع عن الكذب وقل الصدق دامئًا. ويرى كانط أنّ 

تي ألوامر املطلقة فهي تلك اليف ذاتها. أما ا لتأسيس األخالق التي يجب أن تكون مطلوبةً 

: أقول: عليك باالعتدال. أو من العقل. كأن لذاتها ونابعةً  وتكون مطلوبةً  رشط   تخلو من أيِّ 

 ةامتنع عن الكذب وقل الصدق دامئاً. ومثل هذه األوامر هي التي تكون األفعال الخلقيّ 

 الحقيقية. وهي التي متثل األفعال التي تصدر عن الواجب.

ميكن وصف الواجب الكانطي بأنه يتصف بعدة خصائص أهمها أنه: مثايل ومن ثم 

ال  م  مع طبيعته. وهو يف نفس الوقت صار  ومتوافق   من العقل اإلنساين عام مطلق؛ ألنه نابع  

ه يف ذات لوباً مط ه يعدّ نّ أ بالتجارب الفردية املتغرية. كام ة استثناءات وال يرتبط يسمح بأيّ 

ليس و  ة. وهو مطلق  لذّ أو  خرى أبعد منه كالحصول عىل منفعة  أ  لتحقيق أهداف   وليس وسيلةً 

 ة وانحرف عن مبادئ العقل املطلق.مة األخالقيّ وإال فقد السّ  بأية رشوط   مورشوط  

 رشوط الواجب األخالقي

نربط  نا أنكان عليإلزاماً أخالقياً يصدر عن العقل دام الواجب األخالقي يتمثل يف كونه  ما

ىل إ . وثانيهام النظرة الثنائيةبورشطني أساسيني، أولهام: وجود الحرية مفهوم الواجب

 اإلنسان.

 ةخاصيّ  يشء   وقبل كلِّ  ة هي أوالًة األخالقيّ الحريّ  أنّ  األخالقية: يرى كانط الحرية

أجنبية؛ وإذا كانت هناك أشياء يبتغي عىل  ة  علّ  عن أيِّ  العمل يف استقالل  أو  الترصف

اإلنسان فعلها، فذلك ألن لديها القدرة عىل فعلها. فاإلنسان بوصفه جساًم يخضع لرضورة 

تلك املبادئ  هي ة املطلقةيترصف وفًقا ملبدأ. واألوامر القطعيّ  ، ولكن بوصفه عقالً الطبيعة

عني القدرة ة ال تالتي يلزم بها اإلنسان نفسه باعتباره كائناً ناطقاً حراً، وهذه الحريّ  األخالقية

ً  فعل   تيان أيِّ إ عىل  ما كان، بل هي تعني قدرة اإلنسان عىل تنظيم حوافزه، وتهذيب  كائنا

يرفض، و أ  ميتنع عن الفعل، أن يقبلأو  ميوله، وتوجيه سلوكه. ففي وسع اإلنسان أن يفعل
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ً  وهذه القدرة اإلرادية هي التي تسمح له بتنظيم ميوله «ال»أو  «نعم»أن يقول  ا يقيض مل وفقا

به القانون األخالقي
1
. 

 ؛ ألنه ال يعقل أبداً من مصادرات العقل العميل مصادرةً  اإلرادة حرية كانطوقد جعل 

غري أخالقي. فالحرية هي الورشط األول أو  ما فعل ما ويوصف بأنه أخالقيٌّ  أن ي جرب إنسان  

ا نفرضه عىل أنفسنا مبحض اختيارن فالواجب إلزام  واألسايس للواجب الخلقي عند كانط؛ 

 ما دمنا أحراراً.

ان عليه مع نفسه متام التوافق، ملا ك اً لو كان اإلنسان متوافق اإلنسان:إىل  النظرة الثنائية 

 تها ليك تعمل بوحي غرائزها، كام يعمل الحيوان. ولكنّ سوى أن يرتك نفسه عىل سجيّ 

من الثنائية: النفس والجسد؛ األوىل مالئكية تنشد املثل األعىل. والثانية  ن  اإلنسان مكوّ 

ن إحساس اإلنسان بالواجب، أ لحسية واللذات الجسدية. والواقع شهوانية تنشد املتع ا

 أو وشعوره باملثل األعىل، هام اللذان يجعالن من الحياة األخالقية، رضبًا من الرصاع

طراب واالض من الفوىض أليمة   يف حالة   فنحن نحيا باستمرار   التوتر املستمر.أو  الجهاد

النظام واالنسجام والوحدة. وعىل قدر ما يكون نزوع إىل  د، ولكن، ألننا نحن دامئاوالتعدّ 

الضمري نحو الوحدة، يكون شعوره مبا يف أعامقه من متزق باطني، فليست الحياة األخالقية 

واالستسالم، بل هي حياة الشدة، والرصاع، واملجاهدةذة السهولة، واللّ  حياةَ 
2
. 

 نقد املفهوم الكانطي للواجب

 - أهمها: كيف أعرف أنني أترصف ة الواجب الكانطي لحملة انتقادات ولعل  تعرضت نظريّ 

ً للواجب؛ ألسنا نالحظ يف تجربتنا الخاصة أنه قد يحدث لنا أن  - عىل وجه التأكيد وفقا

و أ  د وهم،ة، إذ ي خيّل إلينا أنه قد يكون مجّر من األوامر الخلقيّ  ة أمر  نتساءل عن مدى رشعيّ 

و أ  من األحيان حينام تتقدم بنا السن، هذا يحدث يف كثري   إن   ذائعة؟ فكرة  أو  خاطئ، رأي  

                                                        

 .137، ص 1963، مطبعة وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة، مبادئ الفلسفة واألخالق، إبراهيم . زكريا1

 .138. املرجع السابق، ص 2
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األخالقية  وثراء، فنشعر أن األوامر تزداد خربتنا األخالقية قوةً أو  يتغري الوسط الذي نحيا فيه،

ن ذلك ع ا نأخذ بها أنفسنا ليست سوى قواعد نسبية مشكوك يف صحتها. وفضالً التي كن

 هم ال يريدون أن يعرفوا واجباتهم، بل تقوم يف أنهمفإن مشكلة الكثريين منا ال تقوم يف أنّ 

من أن  مه البعضمل يستطيعوا أن يعرفوا تلك الواجبات. إذن فليس من الصحيح ما يتوهّ 

حيح من الخطأ، بل الص نة معصومة  بيّ  واضحة   بإزاء قواعد أخالقية  الضمري يجد نفسه دامئاَ 

نجد أمامنا سوى ظلامت تكتنف سبيل حياتنا نا كثرياً ما نلتمس نور الضمري، فال نكادأنّ 
1
. 

ً أما الصوريّ  ً للقانون يذهب بالعمل وفقا  ة الشديدة التي تجعل رضورة أداء الفعل وفقا

لعيش ا ة القواعد ومراعاة الظروف املحيطة. فيمتنع متاماً ط بني شكليلروح القانون والتوسّ 

لية القواعد بشك ، تلك التي ال تلتزمبتعبري برجسون« لألخالق الحية املنفتحة» وفقاً 

القية إبداعي يبتكر القواعد األخ وجدان  إىل  األخالقية بل تترصف يف كل الحاالت بالرجوع

 الجديدة ملواجهة أزمات الضمري املختلفة.

يول د، مستبعدة املت والتشدّ يف التزمّ  موغلةً  متطرفةً  ةً صوريّ  ةً اد نظريّ ها النقّ أ ولذلك ر 

 ة  للتجربة اإلنسانية كام يحياها الناس يف واقعهم، فكيف ميكن لنظريّ  والوجدان، مهملةً 

نبع من السلوك الذي ي منا أنّ د ميول اإلنسان وعواطفه مع أن التجربة تعلّ أن تستبع أخالقية  

بيح ال ين أ  أخالقيٍّ  يصدر عن العقل. وكيف ملذهب   الوجدان كثريًا ما يكون أنبل من سلوك  

من القاعدة األخالقية، مع أننا نعرف بالواقع والتجربة أن ليس ثة قاعدة  أية استثناءات  

 فيها بعض الحاالت، بل أن الكثري من يَ داسة حًدا مينع من أن نستثنالقأخالقية بلغت من 

لقاعدةخريًا ملجرد أنها استثناءات من اأو  األفعال اإلنسانية يف حياتنا العادية تعترب صوابًا
2
. 

قول، غري مع اد قول  أما الفعل احرتاًما للقانون وحده وخضوًعا له فهو يف نظر بعض النقّ 

هكذا  فمن قبيل: ملاذا أترّص  ما إال وطرح عىل نفسه أسئلةً  عىل فعل  قبل ألن العقل ال ي  

 غري ذلك من أسباب  إىل  ف بخالف ذلك؟ وما الغاية من الفعل الذي نقوم به؟ومل أترّص 
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يقبلها العقل
1
 ل  فع يجانب الصواب حني يستبعد عنرص امليل من كّل  – الواقع أن كانط 

من  ة، ولهذا كانمن األفعال الخلقيّ  بالنسبة لكثري   يول أساسية  امل أخالقي؛ إذ ال شك أنّ 

و أ  دخل يف اعتبارنا، عند الحكم عىل صواب الفعل الخلقيواجبنا يف بعض األحيان أن ن  

 ّل عرفنا أن الكثري من أفعالنا قإذا  ؛ عنرص امليل الذي صدر عنه الفعل، خصوًصائهخطعىل 

ما تصدر عن بواعث عقلية خالصة
2
. 

م قيّ ه ييف أنّ  عند كانط نظرية الواجبإىل  يبقى النقد األكرب الذي ميكن توجيههو

قد استمدت فكرة اإللزام من  البورشية الطبيعة ، وكأن  ها عىل مفهوم الواجباألخالق كلّ 

االجتامعي يف استحسانه للخري، واستهجانه للورش، ودون ر بالعرف باطن الذات، دون تأثّ 

 ملبدأ الجزاء الذي يقيض بإثابة املحسن وعقاب امليسء. اعتبار  

ً ؛ حيث إنّ ابتدعها كانط الواجب األخالقي بدعةً  كام يعدّ   عىل مل يكن معروفاً  ه مفهوما

عند أو  وسطىفلسفة العصور الأو  ةالفلسفة اإلسالميّ أو  اإلطالق يف تاريخ الفلسفة اليونانية

لكن و  ما بعد عند جول سيمون السابقني عليه وإن كان وجد يف سفة الحديثةفالسفة الفل

 مختلف. مبفهوم  

أنها جعلت اإللزام الخلقي يصدر من العقل  ؤخذ عىل نظرية الواجب األخالقيكام ي  

من عقابه. وهذا  خوف  أو  يف ثواب الله األديان الساموية ودون رغبة  إىل  وحده دون النظر

يعني االكتفاء بالعقل واالستغناء عن الدين الذي أنزله الله تعاىل لتنظيم حياة الناس 

 هم.وأخالقيات
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 1..املتعايل مسألة يف كانط مقابل هردر :الغبطةأو  اخلشية

 2يل زوكرتشرا 

ميثّل تجربًة بهيجًة ومؤملًة يف ذات الوقت، ويف هذا السياق تطرّقت  كانطإميانويل  برأي 3األمر املتعايل

بيان طبيعة رؤيته بخصوص األمر املتعايل، ثّم سلّطت الضوء عىل املوضوع من إىل  كاتبة املقالة أّوالً

من ثّم و  كانطيةالنقد الذي طرحه عىل نظرية األمر املتعايل الإىل  ، ففي بادئ األمر أشارتوجهة نظر هردر

 ذكرت رأيه الخاّص بهذا املوضوع.

 يف النقطتني عىل األمر املتعايل من وجهة نظر كانط الجدير بالذكر هنا أّن الكاتبة لـّخصت نقد هردر

 التاليتني:

 ء األمر املتعايل.ايف بيان طبيعة املشاعر اإلنسانية إز  ( إخفاق كانط1

ته الخاّصة، لذلك منهجيّ إىل  يعود إّن إخفاق كانط :( عىل ضوء ما ذكر يف النقطة األوىل، ميكن القول2

 .انتقدها هردر

يف رأيه القائل بكون االعتقاد بوجود األمر املتعايل ليس ناشئاً من  أيّد كانط الجدير بالذكر هنا أّن هردر

، بل تجربته تعترب متعاليًة؛ لكنّه مع ذلك أكّد  الخوف والقلق، أي أنّه ليس رّدة فعل  اضطرابية  تتلوها طأمنينة 

 عىل فشل كانط يف بيان السبب يف حدوث تجربة  كهذه بحيث تسفر عن النتيجة املشار إليها.

                                                        

 املصدر:. 1

Zuckert, R. (2003). Awe or Envy: Herder contra Kant on the Sublime. The Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, 61(3), 217-232. 

 طارق عسييل تعريب:

: للجامل والبيولوجيا مقاربة كانط»هم مؤلفاتها كتاب أ ستاذة جامعية وباحثة أمريكية، من ( أ Rachel Zuckert. راشيل زوکرت )2

 «.لنقد ملكة الحكمة تفسري

3. The Sublime 
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يدة املنال عترب بعة ت  اته العقليّ تحقيقها يف نظريّ إىل  ن جملة نقده األسايس أّن األهداف التي طمح كانطوم

 ةالنقد الثاين الذي يتمحور حول املنهجيّ إىل  فيام بينها، ومن ناحية  أخرى ميكن االستناد ألنّها متناقضة  

لفيلسوف الغريب عن بيان طبيعة األمر املتعايل ومصاديقه التي شاعت بني إلثبات عجز هذا ا ةالكانطيّ 

ة عىل مّر العصور، فحسب هذه املنهجية لو أنّنا علمنا بيشء  وتحّصلت لدينا معرفة كاملة بخصوصه، البورشيّ 

 فهو ال يرتبط باألمر املتعايل.

ىل إ بخصوص األمر املتعايل، أشارت عىل نظريات كانط بعد أن ذكرت كاتبة املقالة تفاصيل نقد هردر

 مكامن القّوة والضعف يف استدالالته، ويف نهاية املطاف قيّمتها يف بوتقة النقد.

 التحرير

****** 

 مقّدمة

ركو ب يبنّي 
1
«تحقيق يف مصدر أفكارنا عن الجميل واملتعال»يف كتابه  

2
عن  «فكرتنا» أنّ  

 شعورنا باملتعايل، ليس اللذة عن الجامل. ويرى بورك أنّ  «فكرتنا»عن  املتعايل متميّزة  

؛ «بهجةبال» بالخوف وشعور   الخالصة التي نشعرها بالجميل، بل هو االشتامل عىل شعور  

شياء ة، واأل مثل الحيوانات الربيّ  –إن املوضوعات التي تسبب هذا الشعور فوبالتايل 

األعمدة الصحفية املتكررة، أو  العريضة جداً، والله، واالتساق، واألصواتأو  الطويلة جداً 

تتميز متاماً بنوعها عن األشياء الناعمة التي تتغرّي بهدوء، والتي نجدها  –والظالم وهلم جراً 

أقوى من تجربة الجميل، ألنها تصدر من  جاملية   جميلة. وأخرياً، إن املتعايل هو تجربة  

جامل يف لفلسفة ال ةً تفسرييّ  ايس املتجه لحفظ الذات. كام يقدم بورك مسألةً دافعنا األس

كانت هذه األشياء ال ترض إذا  املؤملة: -لتجربته اللذيذة  قويٍّ  معرض تقدميه لوصف  

ىل ما يبدو ها ع بورك( ألنّ مبارشة )توحي بالخوف، وتغمر شعورنا(، وإذا تأثرنا بها )كام يبنّي 

من األساس؟ ا، فلامذا نجدها ممتعةً د حفظنا لذاتنتهدّ 
3
 

                                                        

1. Burke 

2. Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Beautiful and the Sublime. 

ميكن إدراك املسألة مبعنى ما كتحويل ملشكلة الرتاجيديا. لكن يفرتض أن تكون مشكلة املتعايل أكرث صعوبة ألنها غري قابلة . 3

إجابات مشكلة الرتاجيديا. ألن املوضوعات الطبيعية والفنية، وجدت متعالية، قد ال يفرس املرء االستمتاع للحل عن طريق كثري من 

باملتعايل بوصفه ناجامً عن الجامل أو براعة العرض الفني: وال يناقش أن اللذة تشتق من تعلم الحقائق حول الظرف اإلنساين، 
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ة الجامل يف فالسف ،–ةة منها أم التوصيفيّ التفسرييّ  سواءً  شغلت األسئلة حول املتعايل

اننيللفالسفة والفنّ  متزايد   القرن الثامن عورش وما زالت حالياً مورد اهتامم  
1
اقرتح يف هذا  .

، ملعالجة مسألة املتعايل قليلة الشهرة قراءة   تقديم هذه األسئلة من خاللإىل  البحث العودة

لهردر (Kalligone) يف كتاب ةاملوجود
2

يتضمن جدالً هجومياً  بحجم كتاب   ها بحث  ، إنّ 

«.نقد ملكة الحكم» عىل كتاب كانط
3
 هم تفسرياً معرّباً، طبيعانياً، لكنّ يقدّ  هردر سأبرهن أنّ  

 وتفسري   ب  متشعّ  ثناء تقديم وصف  أ هردر  ذلك، أنّ إىل  لتجربة املتعايل. أضف غري اختزايلٍّ 

ل ي تشكّ ة التاملسلّامت الفوق جامليّ إىل  أساسية، وأنا سوف أشري أسئلةً  للمتعايل يطرح

، ة للمتعايل يف فلسفتي بورك وكانط، وهذا ما ميكن أن يفرّس لتفسريات الكالسيكيّ أساساً ا

 جزئياً، التدقيق الشديد الذي أثارته مسألة املتعايل يف القرن الثامن عورش.

                                                        

، ال ميكن للمرء أن يشري إىل أن التعاطف مع اآلخرين، أو اللذة يف تفوق املرء عىل اآلخرين، عىل وألن املتعايل هو تجربة فردانية

 أنها تفسريات للذة يف هذه التجارب.

Samuel Monk, The Sublime: A Study of Critical Theories of Eighteenth Century England (University 

of Michigan Press, 1935) and Peter de Bolla, The Discourse of the Sublime (Oxford: Blackwell, 1989 (.  

« املتعايل اآلن» Barnett Newmanاالهتاممات الفنية ملابعد الحداثة يف مفهوم املتعايل قد يكون بدأ مع كتاب برنت نيومن . 1

 :الذي أعيدت طباعته يف

 Manifesto, ed. Mary Ann Caws (University of Nebraska Pre ss, 2001). In philosophy (or theory more 

broadly), Lyotard's work on the (Kantian) sublime has rearoused interest in the sublime in a postmod- ern 

form (see, e.g. "Presenting the Unpresentable: The Sub- lime," Artforum 20 [1982] and Lessons on the 

Analytic of the Sublime, trans. Rottenberg [Stanford University Press, 1994]). And see, for example, Mark 

Cheetham, Kant, Art and History: Moments of Discipline (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 

chap. 4, and Frances Ferguson, Solitude and the Sublime (New York: Routledge, 1992). 

2. Herder 

مل يرتجم بعد إىل اإلنكليزية، وأهم دراستني  (Kalligone)هذا الكتاب ليس معروفاً كثرياً، خاصة بني القراء األنكلو أمريكيني، . 3

 :الجاملية لهردر باللغة االنكليزية التي تشمل بعض تأمالت هردر

 (John Zammito, Kant, Herder, and the Birth of Anthropology [University of Chicago Press, 2001], and 

Robert Norton, Herder's Aesthetics and the European Enlightenment [Cornell University Press, 1991]) 

 ن تعاملوا مع هذا الكتاب جدياً:كليا تقريباً. من بني األكادمييني األملان الذي Kalligoneتتجاهل 

Gunther Jacoby (Herders und Kants Ästhetik [Leipzig: Verlag der Dürrchen Buchhandlung, 1907]). 
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 دأ بعرض  للمتعايل، سأب كانط للمتعايل تحصل يف سياق نقد تفسري وألن مناقشة هردر

ولتفسري هردر ، (III) انتقادات هردر لكانطإىل  ، قبل أن انتقلII)لتفسري كانط ) مخترص  

 .(VI-Vنفسه )

 كانط تفسري

عدداً من العنارص املوجودة يف  نقد ملكة الحكمللمتعايل يف كتاب  كانط ورث تفسري

ة لجامليّ لألحكام ا: فكانط يتعامل مع أحكامنا بحق املتعايل بوصفها ّنوذجاً بورك تفسري

(،244ص  نقد ملكة الحكماملتاميزة عن الجميل )
1
مميز،  ورغم أن كانط يعطي، وبشكل   

كانط  ب شعورنا باملتعايل، فإن أمثلةقليالً من األمثلة عىل املوضوعات التي ميكن أن تسبّ 

إىل  (. إضافةةم معامريّ أ  ةً تشبه أمثلة بورك: إنها األشياء الكبرية والقوية )سواء أكانت طبيعيّ 

 245من األمل واللذة )نقد ملكة الحكم صص  أن كانط يصف الشعور باملتعايل بأنه مزيج  

.(252و
2
 

تصنيف بورك: وهو التمييز بني املتعايل إىل  يضيف من عنده متييزاً  غري أن كانط

، كام الدينامييكاملتعايل (، يف 247الحكم ص  الرياض واملتعايل الدينامييك )نقد ملكة

ا ة منّا، شديداً مبا يكفي إليذاء رفاهنبورك، نواجه موضوعاً فيزيائياً أكرث قوّ  يف تفسري

(. يف املتعايل الرياض، عىل العكس، نجد أن بعض 260ص  الجسدي )نقد ملكة الحكم

(. هذه 248ن )نقد ملكة الحكم ص ال تقار  «مقاس مطلق»املوضوعات كام لو كان لها 

عىل  «بال شكل»حسياً بصفتها واحدة: إنها  «فهمها»املوضوعات ال تتالءم مع قدراتنا عىل 

                                                        

1. All citations to the Critique of Judgment are to the Akademie page numbers (i.e. from volume 5 of the 

Kants gesammelte Schriften [Berlin: Konighlich Preussische Wissenschaften, 1902]). 

 :مل يف تجربة املتعايل بطرق عدة، قد تكون أو ال تكون مرتابطة بعضعا مع بعضالعالقة بني اللذة واأل  يصف كانط. 2

 another. (See, e.g. Crowther, The Kantian Sublime [Oxford: Clarendon, 1989], pp. 123-125 for discussion 

of this issue). 
ورث هذه اآلراء من بورك، فتوصيفات بورك وتفسرياته للشعور باملتعايل هي عىل األقل ضعفني: االستمتاع  املفروض أن كانط

وف والتوتر قد اً إىل أن الخضالخوف أو التوتر التي يثريها موضوع املتعايل، لكنه يشري أيزالة إيرتح بورك عند « بهجة»باملتعايل 

 يكون ممتعاً النه نشاط عصبي، نشاط يحّفز رفاهنا النفيس والجسدي.



   499  أو الغبطة: هردر مقابل كانط يف مسألة املتعايل.. الخشية 

 

للفهم والتصنيف ضمن مفهوم؛ وهكذا ال ميكننا أن نفهمها  «غري ناضجة»أو  اإلطالق

)جميع( أجزاء املوضوع  «فهم»ة؛ لكننا غري قادرين حسياً عىل دّ إال بوصفها ممت كوحدات  

(.252 – 251واحد )نقد ملكة الحكم ص  «حدس  »املدركة بالحدس واملمتدة يف 
1
يف  

ال نشعر بالخوف الذي يهدد حياتنا، بل باألحرى  هذا النموذج األخري من التجربة املتعالية

ط، عىل عكس بورك، أن اإلحباط عند حدود قدراتنا املعرفية. هكذا يقرتح كانأو  باألمل

الشعور باملتعايل ال ميكن أن يتأسس عىل رغبتنا يف الحياة فحسب، بل عىل رغبتنا يف 

املعرفة أيضاً.
2
 

يف تحليليه للمتعايل، يربهن عىل أن هذه التجارب املخيفة  أن كانطإىل  باإلضافة

 «ئيةضد غا»والغامرة، ليست وال ميكن أن تكون، لذيذة لذاتها، فهي مبفردها مجرد تجارب 

(.252و  247ص  فعلنا )نقد ملكة الحكمأو  الطبيعية بالنسبة لنا، ومقاومة ملعرفتنا
3
 

ارب عجز لها يف املتعايل: يرى كانط أن تجة التي نحصّ وبالتايل علينا أن نضيف تفسرياً للذّ 

ة وهشاشتنا الجسدية ممتعة، فقط ألننا عاقلون.قوانا الحسيّ 
4
فرغم عجزنا عن فهم  

املوضوعات الكبرية حسياً، فإنه ميكننا أيضاً أن نتسامى عىل هذه الحدود؛ كام ميكننا أن 

غري املحدودة. إن الفهم العقيل هو الذي يقودنا لتجربة الفهم الحديس  يةنفهم العقالن

                                                        

تفسرياً لهذا الفشل، الذي يشتمل عىل أنشطة مختلفة ومرتابطة للمخيلة، رمبا يف التنسيق مع الحدس الحيس ورمبا  يقدم كانط. 1

 للحكم. ملناقشة أكرث تفصيالً لتفسري كانط انظر:« الجاملية»السلطة 

 Crowther, The Kantian Sublime, pp. 86-107; Malcolm Budd, "Delight in the Natural World: Kant on the 

Aesthetic Appreciation of Nature: Part III: The Sublime in Nature," The British Jour- nal of Aesthetics 38 

(1998): 233-250; Rudolf Makkreel, Imagination and Interpretation in Kant (University of Chicago Press, 

1990), chap. 4; Henry E. Allison, Kant's Theory of Taste (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 

pp. 304-327.. 

، أو خصائص املوضوعات ال تهددنا بشكل مبارش، أي كل املوضوعات، من املوضوعات املتعالية ن عدداً إيحدد بورك أيضاً . 2

ه املسائل ميكن تشبيهها باملوضوعات الخطرة بشكل مبارش: الظلمة مخيفة ليس ن هذإصوات املتكررة والظالم. لكنه يقرتح واأل 

املتكررة  ن االصواتإن يخفي املوضوعات الخطرة ومينعنا من حامية أنفسنا منها. وكذلك فأ نه ميكن بذاتها )بطريقة غري مبارش( أل 

 بالخوف الذي يسبب حالة من الخوف لذهني. شبيهاً  جسدياً  عضاءنا الحسية، مسببة توتراً أ تغمر 

3. Allison, Kant's Theory of Taste (p. 311( 

-CJ, pp. 250, 257-259, and 261للذتنا يف املتعايل كام وصف يف هذه الفقرة والفقرة التي تليها، مجموع يف  كانط تفسري. 4

262... 
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(. كام ميكننا من خالل 258و 254نقد ملكة الحكم صص ) د  موحِّ  ككلِّ  كبري   ملوضوع  

ن العوائق ع مستقل   تورشيعنا الذايت املستقل والعاقل، أن نحدد الغايات األخالقية وبشكل  

، ةالطبيعية، وبالتايل يف املتعايل الفّعال، ميكن أن نكون واعني ليس فقط لهشاشتنا الجسديّ 

 (.262 – 261)ص  ةناعتنا األخالقية ضد سلطة الطبيعبل أيضاً مل

 مثل الحيسللت أن هذه القدرات واألفكار العقلية )وفقاً لكانط( ليست قابلةً إىل  باإلضافة

ل التمثل من خالل فش –يف تجربة املتعايل  –عرض بطريقة غري مبارشة ها ت  املبارش. غري أنّ 

نه أل  عىل أن املتعايل ممتع   ة. وهكذا يربهن كانطمن خالل كبح الرغبات الحسيّ أو  الحيس

نفسنا أل  غاياتوضع  ، ويجعل قدرتنا عىل«حسية»ة لطبيعتنا يجعل الجوانب فوق الحسيّ 

حقيقي لشعورنا ال «املوضوع»يستنتج كانط أن ؛ وبالنسبة لنا «واقعاً » ةقدراتنا الحسيّ  تتجاوز

 ص بل هو أنفسنا، إنه أفكارنا العقلية وغاياتنا )نقد ملكة الحكم ،باملتعايل، ليس الطبيعة

(.262و 245
1
 

 انتقادات هردر

ميكن للمرء  . لكنوتفصيلية   لتجربة املتعايل كثرية   اعرتاضات هيدغر عىل معالجة كانط إنّ 

( 2تجارب املتعايل؛ و ) ( أن كانط فشل يف تفسري1أن يفصل مسارين أساسني من النقد: )

 أن منهج كانط يفرّس ذلك الفشل.

/ ر  )ضد بورك( عىل صحة إمكان فهم املتعايل ليس كتوتّ  متفقاً مع كانط ( يبدو هردر1)

كن )يف كانط ال مي خوف وبالتايل إطالق، بل بوصفه يرفع، لكنه يربهن عىل أن تفسري

جارب اشتملت تإذا  الواقع( أن يفرس ملاذا ينبغي أن تكون هذه التجربة هكذا. ويربهن هردر

املتعايل عىل كوننا واعني بأننا نضع غايات ألنفسنا ال نستطيع )أيضاً( تحقيقها )بوصفنا 

                                                        

ـ  كام يقرتح كانط. 1 تنا كام يحاول أن يكون مخيل« توسيع»تفسرياً مختلفاً للذة التي نحصل عليها يف املتعايل: يف املتعايل نشعر ب

كافيا ألفكار العقل. لكن يلزم عن هذا التفسري البديل أن يكون لدينا أفكار عقلية أبعد من الخيال/ قوانا الحسية ويعترب الشعور 

ية النفس، وبالتايل فإن الهدف من هذه املقالة، وهذا التفسري هو أقل أو اكرث تكافؤا مع ذلك الحارض باملتعايل عىل أنه شعور برؤ

 يف الالحق.
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لذل؛ )يف أحسن األحوال( باأو  كائنات حسية(، ال ينبغي أن نشعر باللذة، بل مبجرد إحباط

، 878 – 877ص ال تنتهي ) السعي لتحقيق هذه الغايات ليس لذيذاً، بل هو مهمة   لكن  

(.907و 902، 891، 885
1
يسعى  –أن إدراكنا أن أحداً غرينا يفعل ذلك إىل  يشري هردر 

 (.909الشفقة )أو  لن يثري اإلعجاب، بل اإلزدراء –بعيدة املنال  لتحقيق أهداف  

بعيدة  ليست األهداف التي يفرتضها املنطق الكانطي أنّ  أكرث، يبنّي هردر وبتحديد  

أيضاً ألنها متناقضة؛ وإذا وضع املنطق الكانطي هذه املنال فحسب، بل إنها كذلك 

، 889، وحتى غري عقلية، )ص «غري طبيعية»ها تكشف عن نفسها بوصفها األهداف، فإنّ 

وهكذا ميكن  «قياس»(. يزعم هردر أن فهمنا للحجم، يشتمل يف جوهره عىل 905و 897

 الحجم املطلق الذي ال يقاس هو تناقض   مقارن؛ وبالتايل فإنّ  ستعمل دامئاً عىل نحو  أن ي  

(. )وبالتايل ال عجب أننا سنفشل يف فهم هذا اليشء حسياً(905و 880يف التعبري )ص 
2
 .

يف  «الذي ال شكل له»كانطية، يربهن هردر أن الحديث عن اليشء  وكذلك عىل أسس  

بالقانون  كوم  اليشء محأو  فبالنسبة لكانط، إن حّد الطبيعةيف التعبري:  هو تناقض   الطبيعة

وله شكل؛ وبالتايل ال يوجد يشء، وال جانب من الطبيعة، ميكن أن ي فهم بوصفه من غري 

(.878و 877ص ) شكل  
3
فنا بوص )يبنّي هردر(وكذلك بالنسبة للمتعايل الفعال فإننا  

األخالقي الكانطي العقيل املحض )ألننا لن النظام إىل  ال نستطيع الوصول حسية   كائنات  

ن أل )(، وال ميكننا أن ندركه نكون قادرين أبداً عىل الترصف مبقتىض العقل املحض

                                                        

1. Unless otherwise indicated all page citations are to Herder, Werke, vol. 8 (Frankfurt am Main: Deutscher 

Klassiker Verlag, 1998). 
2. Cf. Kritische Wälder [KM] IV (Herder, Werke, vol. 2, pp. 415-416). 

ه، أن الفكرة العقلية متناقضة، نظراً ألن األخري ليس محسوساً يف حقيقت« نشعر»بأننا يف املتعايل  أيضاً ان ادعاء كانط يبنّي هردر. 3

وال ميكن الشعور به، وكذلك يربهن هردر أن املتعايل )الذي هو شعور(، ال ميكن أن تكون االفكار العقلية موضوعا له. وضعت 

كانط للمتعايل، التي ال ميكننا أن نشعر وفقها مبارشة بافكار العقل  فسريهذه املالحظة ضمن الهوامش النها تبدو انها مل تدرك ت

بل فقط بعدم قابليتها للقياس أو التمثل بالشعور أو التمثل الحيس. رغم ان هذه االسئلة حول املتعايل الكانطي لها مناسبة معتربة 

 حايك املتعايل الكانطي ولتمثل ما ال ميكن متثيلهمع املحاوالت الفنية )من القرن الثامن عورش فصاعداً( لت

 project. Cheetham, Kant, Art and History, and Paul G. Beidler, "The Postmodern Sublime: Kant and 

Tony Smith's Anecdote of the Cube," The Journal of Aes- thetics and Art Criticism 53 [1995]: 177-

186,. 
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ذه ه محدود(. وبالتايل، فإنّ  فعل   عىل اإلدراك يف أيّ  ة  ة املحضة عصيّ العقليّ  «األفكار»

جب )ألن الغايات، من الناحية التحليلية، ي متناقضة  األخالق بوصفها غاية للحياة اإلنسانية 

(.912و  911بلوغها وإدراكها( )ص 
1
 

 شريي فهردر يف مضمونها. تجريبية   املنهجية لكانط هي انتقادات   . إن انتقادات هردر2

 يت متعاليةً مّ األشياء التي س  ما هيالذي يبنّي  الدليل التجريبي فشل يف تفسري أن كانطإىل 

. (876)ص  أيوبلآللهة واألبطال، كتاب  هومريوستاريخياً: مثالً التامثيل، وصف 

وكذلك يربهن هردر عىل أن كانط كان مخطئاً يف زعمه أن األشياء التي تسبب ّنوذجياً 

أن األعامل إىل  : فهردر يشريوغامضة   تكون من دون شكل  الشعور باملتعايل يجب أن 

ل املوت يصعب فهمها مث تحديداً ألنها تعطي شكالً لألشياء الكربى التي متعالية   الفنية،

 . بالفعل، يربهن هردر أن كانط يف فنٍّ (908و 904ة )ص واأللوهة، والقدر، واألبديّ 

ب جميع فالسفة الجامل يف القرن الثامن جانإىل  عىل األغلب(، تجاهل )عملياً ) تجاهيلٍّ 

(.887ة )ص عىل الشعور الجاميل وأسبابه األكرث تشكيليّ  أفضل دليل   (عورش
2
 

ً كنا نفهم شيئإذا  أنناإىل  يشري كانط ، أن تفسريمشابه، يقرتح هردر وعىل نحو   نعرف أو  ا

 هردر، مختلف: يشري متعالياً بعد ذلك. لكن من جديد الدليل التجريبيعنه، فإننا لن نجده 

 أنّ »أن البورش يف األساس، )إذا رضبنا مثل كانط الشهري( يجدون إىل  عىل سبيل املثال،

 يخوالتار كام يشهد عليه علم األساطري متعالية   «السامء املرصعة بالنجوم يف األعىل

القديم. ثم يتابع هردر، وحاملا يكتشف البورش القوانني التي تحكم الحركات وأنظمة تلك 

الساموات، فإننا حينها ال نتوقف عن اعتبار تلك الساموات متعالية. بل إننا نجد الساموات 

 (.867 - 866كام يندهش كانط بالساموات( )صص )وإيحاًء بالرهبة  أكرث دهشةً 

                                                        

ن هردر أ خالقي الكانطي متعددة ومفصلة، سنعالجها يف هذه املقالة. لكنني سأشري باختصار إىل للنظام األ  تقادات هردرن انإ 1.

ربهن ليها يف النص، يإعن االعرتاضات املشار  . وبعيداً خالقية عند كانطمن انتقادات هردر عىل املنظومة األ  كبرياً  يستبق عدداً 

ن يوفر غايات محددة كفاية أو ارشادات للفعل محددة أ وبالتايل ال ميكن « فارغ»و « شكيل»خالقي الكانطي النظام األ  نّ أ هردر 

 دامئاً ومورشوطة بالظروف.

2. Cf. Herder's discussion of aesthetic education through the various art forms in KW IV (e.g. pp. 399-

414). 
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الرتنسندايل، البديهي يرفض منهج كانط واألهم، هو أن هردر
1

، باعتباره عاجزاً عن 

ة إلمكان هذه التجربة، بدل ذلك تحقيق هدف كانط الخاص، أي توضيح الورشوط الرضوريّ 

إلمكان تجارب املتعايل. ةً يقرتح، رشوطاً تجريبيّ 
2
املصادر إىل  يوجه هردر االنتباه 

«املتعايل»ة لهذا االشتقاقيّ 
3
 وإىل التعابري –والرفعة وهلم جراً  عىل العلوّ  تدلّ  يف كلامت   – 

ر: إلخ(. ثم يسأل هرد ...ة الشبيهة املستعملة يف وصف هذه التجربة )رقّى، رفعاملجازيّ 

 نفهمها؟ إنه يقرتح أننا أساس   ؟ وعىل أيِّ متلك الوسائط املجازية للعلو  «من أين تأيت»

أكرث  نّ أ إىل  ة. وبالتايل يشري هردرة الحرفيّ نفهمها عىل أساس تجارب االرتفاع الواقعيّ 

تجاربنا للمتعايل أهمية تتعلق باألشياء األكرث علواً منّا باملعنى الحريف للكلمة: السامء، 

بيعة ة والطوراء الواقعيّ  ما يثري الدهشة حقاً إىل  الجبال، األشجار. ونحن ال نحتاج أن ننظر

 نشعر بالرهبة والدهشة عندما نجد األشياء  هردر(،لتفسري تجارب املتعايل، ألننا، )يبنّي 

ص ع منّا )أرفأو  أكرب ألشياء األخرى التي اعتدنا عليهاأكرب من ا – كبرية )أو عالية( نسبياً 

فوق ة التي تتيّ ة الفعل(. وكذلك ميكن أن نعجب ونحن نعجب بالخصائص األخالقيّ 881

 (.868 – 867عىل خصائصنا األخالقية وتتجاوز إنجازاتنا )ص 

 بيعيٍّ ط ، عىل مكان  «موقف»د حرفياً عىل سنا املتجسّ تسلّم هذه التجارب )بدورها( بتأسّ 

(.891، يصف موقعاً يف الفضاء بالنسبة ملوقعنا )ص تضايفيٌّ  يف العامل، فاالرتفاع مفهوم  
4
 

نا كإذا  فقط متعال   ، بأن األهرامات ستكون موضوعات لشعور  مالحظات هردر يجيز كانط

                                                        

1. A prioristic 

عن  ، إن مقاربة هردر للمتعايل تنماملرير للفلسفة الكانطية ، فعىل الرغم من نقد هردرقصداً  استعمل هذه املفردات املتعالية. 2

مكان طه إل مكان هذه التجارب، رشو إحول تجاربنا للمتعايل، ولورشوط « متعالية»آثار كانطية كبرية. يروي هردر قصة رواية تفسريية 

 إمكانية. تلك التجارب هي رشوط تجريبية

 Zammito, Kant, Herder and the Birth of Anthropology, particularly chapter 4, 

3. Cohn and Miles, "The Sublime in Alchemy, Aesthetics and Psychoanalysis" (Modem Philology 14 

[1977]): 289-304 for philological confirmation of Herder's claims, both about German and English 

eytmology. 

4. Cf. KW IV, p. 416. 
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(.884ص منها ) معينة   عىل مسافة  
1
 هردر أن كانط نفسه فيام يشبه هذا يسلّم ضمناً )يبنّي  

ن حيس، يف تجربة املتعايل: يّدعي كانط أ  «قياس»وامتالكنا واستخدامنا لـ[ ]إىل  بحاجتنا

[(. 251 – 250ص  وانظر نقد ملكة الحكم 884هناك قياساً أكرب ميكننا فهمه حسياً ]ص 

كانط الخاص يفرتض مسبقاً منظور الذات )طبيعياً، حرفياً( ويعرتف بأن موقف  إذاً، إن تفسري

وضوع يجعل حكم املتعايل ممكناً. ومع ذلك، وبالنسبة لتفسري كانط الذات بالنسبة للم

من الجسد، وموقعها الجسامين غري  املثايل الرسمي، إن الذات )كام لو أنها( محررة  

)ص  «نقيس ولكننا غري قابلني للقياس»يكتب كانط كام لو أننا  –وحتى مخفي  مفحوص  

متناقضة، كذلك  ياس املطلق هي فكرة  (. وهكذا يبنّي هردر أن فكرة كانط عن الق881

بالنسبة للمحكوم عليه، املوضوع املقاس،  «ال يف مكان»الذات الشاعرة بالتعايل وضعت 

ذات  وكذلك التعايل، تنتهك نفس الورشوط التي تجعل القياس، واالرتفاع، هذه املثالية

ممكنة.أو  معنى
2
 

 توضيح هردر

:سندنتاليةتنال ة كانطة بورك مقابل مثاليّ تجريبيّ  يؤيّد هردريف معالجته للمتعايل، 
3
فهردر  

الت رها تخيّ باعتبا – تجريبية وألسباب   تجريبيٍّ  يرفض أفكار كانط حول العقل بأسلوب  

 «التصوف»كموضوعات أو  (،879ة مفرطة )ص لة فلسفيّ أنتجتها مخيّ  «غري موجودة»

                                                        

يف  صعوبة   يّ أ ه ، فلن نواجننا ال نستطيع التصويب عىل حدسها ككل، فلو كانت بعيدة جداً إف أننا لو كنا قريبني جداً   كانطيبنّي . 1

 توليف تجاربنا الحسية لها إىل متثالت موحدة.

 مسبقاً  طاً أن رش  –كام يفعل بورك وكانط  -الكانطي، فهو يشري « املتعايل الدينامييك»من االهتامم لتجربة  قليالً يكرس هردر. 2

عظم أ نه آمن. ميكن للمرء أن يناقش أن تقديرنا للقوة هو أن ذلك الواحد سيكون آمناً ويعرف أ للشعور باملتعايل الدينامي هو  واحداً 

 ة قوة الجهد الالزم إلنجاز بعض املهام.من تجاربنا املفرتضة ألفعالنا، ودرج

 فسريت يضاً أ نسانية والشعور بها، وهو ينتقد ويف مقالته حول معرفة النفس اإل  Kalligoneبوضوح تحقيق بورك يف  يحيي هردر. 3

 ية.ساسيتني للطبيعة االنسانأ يف اختزال الجميل واملتعايل إىل غريزيتني « منهجيته»بورك للمتعايل لكونه مفرطاً يف 
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تفسرياً طبيعانياً للذتنا باملتعايل، ومام كتبه هردر  (. ومثل بورك يقرتح906الفارغ )ص 

(.898)ص  .«ميكننا أن نعرف املتعايل خارجها ؛ والالطبيعةإىل  نحن ننتمي»
1
 

 فهردر يربهن عىل عدم وجود فارق   يهاجم أيضاً الهدف األسايس لبورك، لكن هردر

أكان املرء يفهم أن هذه  ( والجميل، سواءً «الحقيقي»يف النوع بني املتعايل ) مطلق  

املوضوعات أم لشعور الذات. وكام رأينا، فإن املوضوعات إىل  املصطلحات تشري

أو  لاألفعاإىل  ، عالية، وقوية، )وباإلضافةكبرية   موضوعات   هي، وفقاً لهردر، املتعالية

ىل إ ذاتها من وجهة نظرنا، بالقياس همت وسببت الدهشة بحدّ ف  إذا  الصفات العظيمة(،

يصف هردر  ةأكرث عموميّ  أنفسنا وإىل املوضوعات األخرى التي اختربناها سابقاً. وبعبارات  

ها املوضوعات التي تدمج لجميلة( بأنّ هذه املوضوعات )كام يصف املوضوعات ا

ما متاميزة عن  حدٍّ إىل  (. املوضوعات املتعالية هي897 – 896)ص  «الكرثة يف واحد»

 ال – «روحها»و قدرتها، وتأثريها،  –متيّزاً بوحدة  املوضوعات الجميلة، لكن ألنها أشدّ 

ية الهندسة املعامرية املرصأن إىل  بتنوع وتنميق األشياء األكرث جامالً كذلك يشري هردر

أكرث منها جميلة، وأن الجامل يف الهندسة املعامرية اليونانية أكرث من القداسة فيها  متعالية  

يتميزان بالوحدة يف الكرثة  املتعايل والجميل كالهام (. لكن حقيقة أنّ 899 – 898)ص 

هام قابالن للجمع، نّ وأ  هام متوافقان متاماً، ميكن حملهام عىل نفس املوضوعات،يعني أنّ 

 طرسبكنيسة القديس  وأنهام يفرضان تبادلياً قيم التقدير الجاميل للموضوع. مثالً، إنّ 

درة الله )رمبا الخشية من ق ة  ويؤثر فيه بقوّ  «روحي» ده هدف  كمبنى يوحّ  ، متعالية  باسيليكا

(. كام أن 885بإتقان )ص  مزينة   وأشياء   كثرية   من أجزاء   منتظم   كمركب   وخريه( وجميلة  

 )كانتظام لعدد من النجوم( ومتعالية   السامء )كام أرشنا أعاله( هي يف نفس الوقت جميلة  

                                                        

ن أ غب بر أ وّنوذج الطبيعانية الغريب عند هردر« الطبيعاين»خذنا بنظر االعتبار االستعامل الواسع والطموح ملصطلح . إذا أ 1

كل  نّ بأ ه يؤمن نإلوصف ابستيمولوجيا هردر: « تجريبي»ح هنا. كام يف االستعامل العادي استعمل عبارة وضح استعاميل للمصطلأ

ميتافيزيقا  صفأ أن « الطبيعاين»قصد ب أ. فكار الكلية تتشكل عن طريق االستقراءاأل  ن كّل أ معرفة تصدر عن الحس والتجربة، و 

علم يف ، نحن كائنات حية تفعل وتجرب وتت«نحن ننتمي إىل الطبيعة»املقطع املقتبس يف النص هردر، كام تم التعبري عنها يف 

نه طبيعاين، ن هردر هو تجريبي أل أ االتصال ومن خالل االتصال مع العامل الطبيعي الفيزيايئ. وكام يشري االقتباس الوارد يف النص 

 عديد من الطبيعانيني املعارصين.بخالف كثري من التجريبيني لكن يشبه ال
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واحد( بقانون   ها محكومة  من حيث إنّ )
1

. وكذلك يتوافق شعورنا بالتعايل مع شعورنا باألشياء 

 للنظام يف الكرثة، وشعورنا دير  الجميلة لكنه يختلف عنها. االستمتاع بالجامل هو تق

أمام العظمة. وهكذا ميكن أن نشعر باللذة والخشية من النظام الناتج  بالتعايل هو خشية  

 الذي ميثلها.أو  عن القدرة العظيمة

وجهة  هردر ىأثناء الربهنة عىل أن الجامل والتعايل متوافقان ويف الغالب مجتمعان، تبنّ 

ل ظهور بحث بورك. وقد اعترب هردر هذه االستمرارية التاريخية دليالً عىل قب سائدة   نظر  

صحة رأيه.
2
 قدمةً مت من حيث إنه يقرتح نظريةً  بداعيٌّ هردر للمتعايل هو إ  غري أن تفسري 

 «دعوة»و أ  الختبار املتعايل، بالنسبة لتجارب الجميل: املتعايل هو يف الوقت نفسه مدخل

هردر للشعور  (. وهكذا تأخذ فينومينولوجيا861إمتام له )ص أو  «غاية»و للجميل، 

باملتعايل شكل الرواية: الشعور األسايس باملتعايل هو الخشية غري املفهومة التي ال 

تضعنا فقط، بل تلهمنا األمل والطموح بارتفاعات أعظم من الفهم )أو أو  «تخفضنا»

لسلوك(؛ ثم نعمل لتحصيل هذا الفهم، نشعر بالرىض عىل فهم النظام يف املوضوع )نجده ا

عند القدرة املجتمعة ونظام املوضوع املقّدر  معلومة   جميالً( ويف النهاية، نشعر بخشية  

(.878 – 877التام، وذروة الجامل( )أو  «الحقيقي»متاماً )املتعايل 
3
هكذا مثالً، )كام  

ستمتاع اال إىل  ة أمام السامء،من الخشية األسطوريّ  وكثقافة   أرشنا أعاله(، إننا نتقّدم كأفراد  

                                                        

ن إة املختلفة، دبيشكال األ شكال املختلفة الفنية واأل مختلفة يف األ  شكاالًأ خذ أ نه يأيناقش أيضاً الكثري يف الواحد عىل  هردر. 1

 شكال فنية مختلفة.أ هردر املختلف للمتعايل يظهر يف  تفسري

بل أيضاً يف املفردات القدمية )الرومانية واليونانية( واستعامل كلامت،  ملانياأ فقط يف  ن التفسري ليس مؤسساً أ  يبني هردر 2.

)الذي يف كتاب تحليل  Hogarthلوفة له: أعاملهم مأ يضا قريب من ثالث مفكرين معارصين له كانت أ هردر «. جميل»و « متعايل»

يساوي بني الشعور  14)الذي يف كتاب عنارص النقد  Kamesشياء الجميلة(، الكبري كصفة من صفات األ الجامل يحدد الحجم 

، «عىل األ وضع يف جميالً موضوعاً »هو عندما ندرك  للعاطفة املتعالية كرث وضوحاً لة األ أن املسأ بالتعايل بالشعور بالعلو ويبني 

ساسية القابل للتفسري كنتيجة لنفس القوة األ « الشعور املختلط»يعالج املتعايل كشكل من الذي  (Mendelssohnوماندلسون 

 التي تؤسس رغبتنا يف الجميل، –الرغبة بالكامل  –للنفس 

 [Moses Mendelssohn: Philosophical Writings, Daniel 0. Dahlstrom, ed. {Cambridge University Press, 

1997}, pp. 144-145, 195, 198, and 212-216]). 
 بني الجميل« الدياليكتيكية»حول املتعايل تحمل شبهاً ملحوظاً بالعالقات  إىل أن وجهة نظر هردر Fred Rushكام يشري . 3

 أملان بعد كانطيني. واملتعايل التي اقرتحها فالسفة جامل
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الخشية القابلة للمعرفة أمام الساموات بوصفها منتظمة من إىل  بجامل النظام الساموي،

مثل كنيسة القديس  الهندسة املعامرية املتعاليةإىل  واحد. وكذلك الناظر خالل قانون  

تتان، ثم بالخشية، تدخل وتقّدر التزيني واالف ذات التجربة التقدمية: تقرتب بشعور   بطرس

 (.885ويستوعبها الكل )ص  تستوعب الكّل 

عض( )بز ليس فقط مواقف الذات وأفعالها، لكن أيضاً هذا التقدم مييّ  أنّ  يعترب هردر

املوضوعات التي نجدها متعالية.
1
ط الشالل أوالً فقأو  وبالتايل مثالً نحن ال نقّدر العاصفة 

ة، وثم من خالل وصفها باالنتظام )متثل تنظيامً جميالً ة والفوضويّ من خالل وصفها بالقوّ 

. ةلتعبري عن السيطرة والنظام يف الطبيعامن خالل وط واألشكال يف التمّوجات(، وثم للخط

إىل  يرةالنظام، من التيارات الغزإىل  ها أيضاً تتميز يف الحقيقة باالنتقال من الفوىضلكنّ 

النشاز يف  ينحّل  ة  موسيقيّ  مشابه، يف قطعة   استعادة الهدوء يف املاء باألسفل. وبشكل  

هردر هي لاالنسجام ثم ينحل كلياً يف التصميم النهايئ للعمل. هذه املوسيقى بالنسبة 

ص تقدمية ) يستحرض املتعايل فحسب، بل ميثّله كظاهرة   ال ّنوذجيٌّ  جاميلٌّ  موضوع  

906 – 907.) 

لهذا التفسري التقدمي  عن االرتفاع القائم عىل التجربة أسايسٌّ  بيد أن مجاز هردر

املتعايل )وفقاً لهردر( أوالً عىل إدراك أن شيئاً أعىل منا،  للمتعايل: فهو يشتمل عىل تقدير

بقة )ص أعىل من النقطة السا «نقطة استورشاف»ثم مجهود للصعود، وأخرياً االستمتاع ببلوغ 

 ل األساس لتقييم املجازات )كام يفتشكّ  «الحرفية»أن هذه التجارب إىل  (. باإلضافة875

ة لنا. معينة، معربة، وذات معنى بالنسب م مبنظومة قيم  لّ املتعايل(، فهي يف ذاتها ولذاتها تس

مثالً، نحصل عىل رؤية أكمل وأوسع عن بيئتنا، حقيقية ولها  قمة جبل  أو  فمن أعىل الشجرة

ل ب من هنا نحن ال نعرف أكرث عن العامل وموقعنا فيه فحسب، –قيمة ومعنى بالنسبة لنا 

كرث. يستنتج هردر أ اط يف تلك البيئة وبلوغها بنجاح  ة يف االنخر ميكننا تشكيل غاياتنا العمليّ 

                                                        

والتنمية الفردية. هردر ال يجيل الغموض عن « الثقافات»و  بعدد من النسخ من هذه الرواية، منها تاريخ الطبيعة يزود هردر  1.

ناقشها فيام أسس نظرية سأ ن نفرس هذا التشبيه عىل أ  رواياته عن الجواب الذايت عن رواياته عن التقدم املوضوعي. وميكننا جزئياً 

 بعد.
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حسب، بل ف ة  ومعرفيّ  ة  عمليّ  عن التميّز، فهو ليس ذا أهمية   طبيعيٌّ  مجازيٌّ  أن االرتفاع تعبري  

 (.893لبلوغه. ) جهد  إىل  إنه يحتاج

ن م يقومان عىل عدد   تقييميٍّ  لالرتفاع وخصوبته كمجاز   «الطبيعية»إن هذه القيمة 

 يف الحقيقية أعىل ماديٍّ  وضع  إىل  الحقائق التجريبية املمكنة حول أنفسنا وبيئتنا. االرتفاع

عملياً، كام ذكرنا أعاله، لكن خصائص أجسامنا وخصائص العامل أيضاً تشّكل أساساً  مفيد  

أيضاً مكان  أعىل مكان يف جسدنا )الرأس( هو عىل أن لهذا التقييم. فأوالً، يربهن هردر

كمسألة واقع احتاميل، إن الجزء العلوي من  (. ثانياً، ومن جديد  894ص ملكاتنا العليا )

العامل املريئ، السامء، واضح التنظيم )تنظيم النجوم، مسار الشمس، إلخ(، وهو بالتايل 

للبورش: يساعدنا تنظيم النجوم الواضح واملتناسق وانتظام الحركات الساموية  وجيد   نافع  

يف توجيه أنفسنا يف العامل ويهبنا معياراً للنظام العاملي )كام تشهد التطورات األوىل التي 

(.895ص الزمان واملكان( ) وفائدتها يف قياس شهدها علم الفلك
1
 تتناسب وأخرياً، 

مع خصائص املوضوعات بل إنها تعكسها: عندما نرى بحراً واسعاً  طبيعيٍّ  مشاعرنا بشكل  

بالهدوء واالنورشاح؛ لكن عندما نرى أمواجاً مرتفعة وأشجاراً عالية،  هادئاً يتملّكنا شعور  

(. وهكذا يكون هردر واقعياً حول القيمة 893 – 892و 876نشعر بأننا ارتفعنا )ص 

والتعبري عنها. الجاملية
2
 

لتجربة املتعايل،  جوهرية   رغم أن وجهة نظر الذات، ومواقفها، وإجاباتها هي مكونات  

 ذاتية وهذه املواقف واإلجابات هي إجابات لخصائص املوضوعات. هكذا يقاوم هردر

                                                        

 واألسفل، إىل عاملني األعىل« يقسم نفسه»ن العامل نفسه أ : فهو يناقش اً االستعارات التقييمية هذه بعيد« حرفية»بـ  يذهب هردر. 1

(. وكذلك يناقش هردر العامل يهبنا تشبيهات 896- 895عامل السامء والنور والقدرة والروحانية مقابل الظالم والدنس والثقل )ص 

 بالنور فكار التي تشتمل عىل الكثري، الذي يأيتالعليا هي األ  رفكاخرى بصفتها عالية/ خري، مثالً، األ شياء األ طبيعية لتعريف األ 

يها رديء( والتعريفات املرتكزة عل خري منخفض/ هذه التحديدات )عايل/« بساطة»ن إ«. الذي يورشق عىل العامل باملفاهيم تحتها»

ديان القدمية: اآللهة الحاكمة تقيم يف السامء، التي هي أيضاً موقع كل األساطري واأل مصادق عليها، ويناقش هردر من جديد، يف 

 ن الجحيم تحت االرضأ الجنة، يف املقابل تفهم 

Cf. Kames, Elements of Criticism, pp. 211, 222-223. 

 :هنا شبيهة باآلراء التي عرب عنها جون هسربز يف آراء هردر. 2

Aesthetics: Problems of, in the Encyclopedia of Philosophy 1, pp. 46-48 [New York: Macmillan, 1967]. 
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 مختلفني، ومبعنى املكان األنطولوجي )مبعنى التغري عرب أناس   الجامليات الكانطية

للقيمة املشمولة يف الحكم(، يكتب هردر: الجميع يعرف أن إمكان الحكم عىل األشياء 

ر حول يعرف أن املشاع القياس املستعمل؛ الكّل أو  يتعلق بامليزان صغرية  أو  بأنها كبرية  

 يعرف . ومع ذلك يّدعي هردر، أن الكل  املوضوعات ال تكمن يف املوضوع، بل يف الذات

 ستعمل املقاييساِ إذا  بعض املوضوعات، من بعض وجهات النظر )املفرتضة( أيضاً أن  

 قابليات وحدود القدرات اإلنسانيةأو  ة املفرتضة من خالل حجم الجسم اإلنسايناألساسيّ 

، أن تفسريه يتناسب مع يبنّي  (. وهنا882وبالتايل متعالية ) كبريةً أو  ة، ستعترب عاليةً الحسيّ 

غم أننا نشعر : ر كانط تفسري مع فهمنا العادي للتجربة الجاملية للمتعايل أكرث مام يتناسب

بالتأكيد باالرتفاع يف تجربة املتعايل، فإننا نشعر باالرتفاع )ونصّدق أنفسنا أننا كذلك( من 

 (.890و  876خالل اختبار هذا املوضوع، بسبب خصائصه )ص 

 هردر نقاط القوة يف تفسري

للمتعايل ةً تقدميّ  ةً تعبرييّ  ةً نظريّ  وهكذا يقرتح هردر
1

ة أراء ( قوّ جدالًتركّب ) ة  ، وهي نظريّ 

بتفسريها الخاص، بالنسبة لألمرين معاً املتعايل )وبشكل  وغنية   بورك وكانط، وهي رمزية  

 عام. أوسع( والجامليات بشكل  

وطرائقه يتجاوز مجال هذه املقالة؛ سأركّز  ملزاعم كانط التقدير التام النتقادات هردر

عند هردر  مفهوم املتعايل النتقادات هردر، وأخص تفسري ة تبجيل  هنا فقط عىل تقديم تحيّ 

 وجد وسوف يجد مدافعني خاصني عنه(. وبشكل   )عىل فرض أن تفسري كانط األكرث شهرةً 

ً لتوسّ  فإن  ،واألفكار العقلية التي تتجاوز الطبيعة ل كانط للملكات القبليةعام، وخالفا

ابة لألسامع املعارصة. وما يستحق التأكيد هو ميكن أن تكون جذ   هردر الحتمية طبيعانية

، ال إسناد يلأن الخالف بني كانط وهردر يرتبط بكيفية رشح قدريت عىل االستمتاع باملتعا

 اآلخرين الذين يشاركون هذه التجارب.إىل  ةاملزاعم املعياريّ 

                                                        

1. Expressivist 
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شارح ال تربيري: فهو يرتدد  عامة كتفسري   بصورة   بالنسبة لكانط يقدم تفسريه للمتعايل

عايل عىل اآلخرين )قابلة للتربير( يف أحكام املت معيارية   يف التأكيد عىل أننا نقوم بادعاءات  

ة أحكام (. وحتى أن أقوى ادعاءاته بالنسبة ملعياريّ 29الفقرة  )انظر نقد ملكة الحكم

عى )القبيل( الذي يرى أن املّدعى الوحيد لتفسري االستمتاع املتعايل ترتكز عىل املدّ 

فسه من ن يف أفكارنا العقلية املاقبلية. وهكذا يحرم كانطله  باملتعايل هو بوضع أساس  

ير لترب وحيدة   ألحكام املتعايل )كطريقة   بديهي عىل الحاجة إليجاد أساس   قويٍّ  برهان  

بقدر ما  ،تجريبية تفسرياً معقوالً للذة عىل أسس   االدعاءات املعيارية(؛ بقدر ما يوفّر هردر

 كانط األسايس البديهي للمتعايل. يضعف تفسري

ا للتو، من كثرية. فكام ذكرن بنقاط   ميتاز عىل تفسري كانط هردر وفعالً، يبدو أن تفسري

خالل التأكيد عىل دور املوضوع يف التجربة الجاملية )ليس فقط بوصفه سبباً للموضوع 

الجاميل، بل بوصفه موضوعاً للشعور الجاميل(، وميكن أن يكون وصف هردر لتجربة 

ا )نبدو نلتجارب ة  جذريّ  يلزمنا بإعادة تفسري   املتعايل أكرث قبوالً من وصف كانط، وهذا ما

كأننا نعجب باملوضوعات، ونعتقد بأننا معجبون بها، لكننا يف الواقع معجبون بأنفسنا(. 

تى بالنسبة لكانط نفسه، ح «املوضوع»أن تحديد هوية إىل  ويف نفس السياق يشري هردر

ه. ومع ذلك ذات تصور ذلك املوضوع بحدّ إىل  للتجربة الجاملية، يبدو أنه سيحتاج كسبب  

يك يؤّدي دوره يف تجربة املتعايل، يجب أن ي فهم باعتباره  «املوضوع»ط عىل أن يربهن كان

للتصور، وكذلك يف الجوهر، يجب أن يكّف  وغري قابل   «غري متشكل» «بسيطاً »

تجربة.أو  عن أن يكون موضوع وعي   «املوضوع»
1
يزعم تفسري كانط للمتعايل )كجميع  

فسري ا لنامذج معينة من املوضوعات؛ لكن تتفسريات املتعايل( وصف وتفسري استجاباتن

لهذه  من األشكال كانط لهذه التجربة يجعل املوضوع )أو خاصيته املميزة( رضورياً بشكل  

                                                        

بشكل عام يف األدبيات الحالية. حتى لو شدد البعض مثل مكريل  هذا نقد مشرتك للمتعايل الكانطي وللجامليات الكانطية. 1

Makkreel  استجابة للموضوعات التي ال شكل لها أو كام يّدعي « يضاً أ »ننا نشعر باملتعايل أيّدعي  كانط نأGracyzk  أن الال

 تشكل قد يكون فقط يف الفهم الذايت للموضوع.
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عاً ذي أن نتخيل موضو  التجربة، وليك نجرب املتعايل الكانطي ميكننا أن نحاول ببساطة  

ثلنا من أجل غايات أخالقينضحّ أو  مطلق   حجم    ة.ي بسعادتنا وم 

ً لفهمنا املتصور عن  مالمئة   املقابل بأن التجربة املتعالية إن زعم هردر متاما

 محاباة ه غاىل قليالً يفاملوضوعات املتعالية، وحتى أنها تشتمل عليه جزئياً، يرتاءى يل أنّ 

مجرد ىل إ «تختزله»، عىل األقل يف بعض األحيان، معرفة موضوع   االتجاه اآلخر. إذ يبدو أن  

. «رتناتحت سيط»يشء ال رضورة للخوف منه بعد اآلن، بل يصبح إىل  موضوع ملعرفتنا،

ألسباب كثرية. أوالً، رغم أن  هردر هنا يبدو أكرث نجاحاً من تفسري كانط غري أن تفسري

وضوع أقل إثارة لإلعجاب، لكن هذه املعرفة ال تجعل، بحكم املعرفة أحياناً قد تجعل امل

الواقع، اإلعجاب مستحيالً: واحدة من زمياليت يف فلسفة البيولوجيا التي كانت تعجبت 

دامئاً بقدرة وتعقيد ونظام األشكال البيولوجية، مل يقّل إعجابها بالطبيعة، بل تحسن، من 

 ل تنامي معرفتها بالنامذج الطبيعية.من خالأو  خالل التطور يف علم البيولوجيا

، لكيف وملاذا ميكن أن يجد الناس )وهو من ضمنهم(، كانط أن تفسريإىل  باإلضافة

 مثالً، السامء املرصعة بالنجوم متعالية، حتى عندما ميلكون معرفة علمية عنها، يكون أقّل 

يجب أن ينظر إليها كام ينظر إليها  إقناعاً. يربهن كانط، يك يرى املرء الساموات متعاليةً 

التأمالت النظرية حولها.أو  املعرفة العلمية، ، وعليه أن يضع بني قوسني كّل «الشاعر»
1
بيد  

مفهومياً )يجب أن  أن وصف كانط لهذه الرؤية الشاعرية يجعلها كام لو كانت مشحونةً 

[(279ص  ]نقد ملكة الحكم «قنطرة»ـ نراها ك
2
ضد تفسري كانط الرسمي لتجربة املتعايل.  

فه عن ما تعر  الجواب وصفاً غري دقيق لجواب العامل املعجب: فبالنسبة لها، إن   ويبدو هذا

يعي اكتشاف أن ذلك النظام الطبإىل  من السبب الذي أّدى النظام الطبيعي هو بالتحديد جزء  

                                                        

ال »ن كانط أ املرصعة بالنجوم يف مكان آخر للتعايل السامء  يف توصيفات كانط Malcolm Buddليه إضافة إىل ما يشري باإل . 1

 مل بالنجوم.أ املعرفة أو الت« يضع بني قوسني

نني ألقراءة تحريضية لهذه الفقرة. عىل الرغم من  "Paul de Man, "Phenomenality and Materiality in Kant نظر. أ2

 ، لكن قراءيت لهذا الفقرة أقرب إىل قراءةلنقد ملكة الحكم شبه الهيغلية Manعام مع قراءة  بشكل   متعاطف  

 Rodolphe Gaschd في "  On Mere Sight: A Response to de Man." (Both essays are in The Textual Sublime, 

Silverman and Aylesworth, eds. [SUNY Press, 1990].). 
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 الرتاكمي لتجربة املتعايل يبدو مفضالً عىل تفسرياملرن و  لإلعجاب. إن تفسري هردر قابل

ً م   قليالً  بالخشية عندما نعرف وح  كانط االستثنايئ. وكانط يعرتف بأننا ميكن أن نجد شيئا

ك( ورمبا أكرث من ذل)بالخشية  وح  عنه )أو نراه كام يراه الشعراء( و بأننا ميكن أن نفهم أنه م  

جوع ر  املسائل املنهجية التي بدأت بها، فإنّ إىل  عندما يصبح فهمنا له أفضل. وبالعودة

نهج أيضاً سبباً لفهم م ة، يشكلالوصف الشاعري، واستعامله لألمثلة املعامريّ إىل  كانط

وتأكيده الناتج عن ذلك عىل أن طبيعة  –التاريخي املدروس فنياً  هردر التجريبي

من  أكرث مالءمةً  –املنظمة )وعىل مقدرتنا عىل فهمها( أو  لةاملتشكّ  املوضوعات املتعالية

 ح تجربته.منهج كانط الرتنسندايل املا قبيل لوصف ورش 

الرتنسندايل، الالاختزايل، غري  – التجريبي ه ميكن أيضاً لتفسري هردرأقرتح أنّ 

  عدداً من جوانب تجربة املتعايل التي ميكن أن تجعل املرء مييلامليكانييك، أن يفرّس 

كاف   بورك للمتعايل تفسري االتجاه الكانطي )أو عىل األقل املعادي لبورك(. يبدو أن  إىل 

عىل املستويني الوصفي والتفسريي لجامليات أفالم الرعب، مثالً حيث نعرف أن أنفسنا 

تكون آمنة، ولكن ميكن مع هذا أن ينتج عن األصوات املتكررة، والظهورات املفاجئة، 

ة الذهنية للخوف، كام للخوف، ورمبا من هنا، الحال فيزيائية   والظلمة وهلم جراً أعراض  

سري بورك ارتفاع يف األدرنالني. لكن تفأو  )كام يعرّب بورك( «توتر أعصابنا»اللذة املقابلة يف 

عند انطباقه عىل تجربة الجبال، واملعابد اليونانية، وغريها من التي ّنيل  يبدو أقل معقوليةً 

ب دمج تفسري هردر اإلعجافيها للشعور بأننا لسنا خائفني، بل ممّجدون. خالفاً لذلك، ي

ميكن أن يفرس شعورنا بأننا متسامون يف  املمتع وتطوير الذات معاً؛ وهنا هو مثل كانط

 هذه التجارب.

ليس استجابة فاعل، و  الهويتٌّ  تجربتنا للمتعايل هي تفسري   إنّ ف هردر وعىل أساس تفسري

ريه وعن االستجابة ملثري نايشء )توتر وانعتاق(، فتفس ميكانيكية   بورك الناتجة عن أسباب  

ىل إ وانفعالية، وأن هذه التجارب ال تحتاج تجارب املتعايل آلية   كل   نتيجة أنّ إىل  ال يوصلنا

ن يفرس ملاذا يجد بعضهم بعض ميكن أ  من جانبنا. كام أنه مثل كانط فاعلة   مساهمة  

 اقرتاحات هردر املوضوعات متعالية يف بعض األحيان، بينام ال يجدها آخرون كذلك. إنّ 
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يايئ، فيز – «موقف»عىل  «قامئة»ها فهم عىل أنّ الذات التي تشعر بالجامل يجب أن ت   بأنّ 

عات يف املوضو  معينة   ة  استجابة الذات لخاصيّ  وإنّ  –تاريخ أو  أوسع ثقايف وعىل نطاق  

التي تواجهها يفسح مجاالً لتجارب املتعايل املعينة واملحددة ثقافياً أوسع من املجال 

أكرث محدودية حول بنية املتعايل. الذي يفسحه كانط، بينام يعتقد بشمولية  
1
عموماً، يفتح  

ت اتفسري هردر ومنهجيته أفقاً للجامليات الوصفية أوسع من الذي فتحته كثري من النظري

 الجاملية يف القرن الثامن عورش.

إىل  يشري هه أيضاً ذو دالالت حيث إنّ الروايئ التقدمي للمتعايل بأنّ  هردر يتصف تفسري

 تحليل  فهم بتجربة الذات وإىل أن املوضوع الذي تجّربه يجب أن يوضع يف سياقه، وأن ي  

، املتعايل الفوضوي بورك. أي: رمبا كان هردر محقاً يف اقرتاح أنّ أو  من تحليل كانط أقّل 

 ية  تقدم تجربة  أو  من موضوع   ، وكجزء  «كاستدراج فقط» املخيف يكون ممتعاً أو  الغامض

قّدرنا الفوىض، من غري أن نأمل بأن إذا  «شيطانيني»فقط، وأننا سنضطر أن نكون  «تامة»

ذب الجرائم املخيفة يف الروايات البوليسية القرّاء (. فقد تج878 – 877تصبح نظاماً )ص 

قّدم يف سياق )ميكن إدراكه، وفقاً لصيغة( يأمل فيه د فقط ألن هذه الجرائم ت  جيّ  بشكل  

ة ة موضوعات متعاليالقراء بإمكان عودة النظام. إذ ميكن أن تكون الشالالت املائية القويّ 

وسعة النهر يف األدىن، والجبال املنحدرة، فقط  ة  فقط يف السياق الذي يشتمل عىل سلميّ 

بقدر ما  ،يف الجامليات، كام يرى ديكارت «تحليلياً »خرضاء هي  صلة بوديان  بوصفها متّ 

 رغم أن سالمتهم كانت مكفولةً  – هي متحدة يف أفكارنا. لقد كان ميكن لركاب سفينة نوح

 اجهوا العواصف املتوالية التي ولّدت الطوفان متعالية.أن ال يو  –من الله 

فحسب، لكن  عىل موقف   «قامئة»ليست  أن الذات الجاملية عند هردرإىل  باإلضافة

حياته  «باقي»عن  ومفصولة   ومحايدة   «آمنة» ة فعل  ردّ أو  ذريةً  تجربتها أيضاً، ليست لحظةً 

                                                        

 التي اقرتحتها« بستمولوجيا املوقفأ »للذات املختربة للجامل يشبه  هنا فهم هردر. 1

 Sandra Harding e.g, The Science Question in Feminism, chap. 6 [Cornell University Press, 1986]، 

 «يف املوقف بابستيمولوجيا التفكري عادةإ» و

Feminist Epistemologies ed. Linda Alcoff and Elizabeth Potter [New York: Routledge, 1993]. 
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خر: يزعم آ  هردر، مرتبطة مبارشة بنشاط   بحسب تفسري ونشاطه. التجربة التامة للمتعايل،

 ر األسايس يفالتوتّ  للنشاط، وأنّ  هردر أن تجارب املتعايل )وتجارب الجميل( هي دوافع  

أخرى من خالل استنهاض قوانا املستنزفة؛  حالة  إىل  أن يقودنا «ميكن فقط»املتعايل 

(. وكام 874 – 873من خالل جاذبيته )ص  اط  نشإىل  الجميل يؤدي «لطف»وكذلك فإن 

ت وجهة اوناشطة، تنطوي عىل تغريّ  ممتدة  تراكمية   رأينا فإن تجربة املتعايل هي عملية  

اسنا بامليزة عىل إحس ة  النظر الكامنة يف االستجابة للموضوع. هكذا يسيطر تفسري هردر بدقّ 

ة امليزة الروائية املمتدة واملؤقتة للتجربأن إىل  ة للتجربة الجاملية. باإلضافةليّ التحوّ 

قدير البرصي التأو  ةالبرصيّ  الفنون الجاملية يف تفسري هردر تسمح له بالتفلّت من هيمنة

جارب الجاملية الت فريدة( باعتباره إّنوذجاً لكّل  تقدير «لحظة»ّسطت لتصبح )التي بدورها ب  

من معارصيه )ومن تاله(. د  يف علم الجامل لعد
1
ات هردر املتعلقة فكام رأينا، إن مرويّ  

 عىل ّنوذج التجارب املعامرية واملوسيقية. إن   وحتى مصممة   بالذات املتمركزة مناسبة  

يف الجامليات أي الفن،  كيّلٍّ أو  مجرد   مفهوم   الفهم الصحيح ألي   عىل أنّ  هردر يرصّ 

 استقرايئٍّ  ل  من خالل تأمّ  «تحليلها»و  «تطويرها»واملحاكاة، والجامل، والتعايل يجب 

الفنون ملوضوعات كّل  وتاريخيٍّ 
2
. 

 اعرتاضات

قد تبدو  ،بعض االعرتاضات. فرغم مترّس هردر الرتنسندايل التجريبي هردر يثري تفسري

هردر  أنّ  عىل املستويني اإلبستيمولوجي وامليتافيزيقي: والظاهر ته الطبيعانية ساذجةً تعبرييّ 

بتلك  ة عىل الفهم والتنظيم للتمتعوخريها، وبالقدرات البورشيّ  ال يشك بتامسك الطبيعة

ل . وهذه املسائ«ل العاملك»من  وغري إشكايلٍّ  متناغم   الطبيعة؛ فالبورش وفقاً لهردر، جزء  

أسمى »من الناحية الجاملية يف وصف هردر للمتعايل:  ة  اإلبستيمولوجية وامليتافيزيقية مهمّ 

                                                        

ن معالجات بورك وكانط للمتعايل تصف تجربة املتعايل بوصفها منتورشة أكرث من تفاسري التقدير الجاميل، فاملتعايل يشتمل . إ1

 .عىل تجربة من خطوتني/ لحظتني بالنسبة لبورك، وسعي هادف بالنسبة لتفسري كانط

2. KW IV (Werke, vol. 2, pp. 279-285, and 299-306). 
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يف ذلك ه، و شعور بالنفس هو الشعور باالنسجام بني الذات والنظام السائد يف العامل كلّ 

ىل قليل تعايل ع(. ووفقاً لتفسري هردر، تنطوي تجربتنا للم873)ص  «يكون الجامل األعىل

موضوع املتعايل، ليس خطراً. رمبا أمكن للمرء أن يناقش  عىل عدمه؛ كام أن  أو  من األمل

باته )أو ة ما يريد إثه يفرتض مسبقاً صحّ لكنّ  متعالية   جاملية   هردر يصف نوعاً من تجربة   أنّ 

خيفة ملما يتعلّق بسبب شعورنا باللذة يف تجارب املوضوعات ا عىل األقل يكرره( يف

يف العامل، وهكذا )ميكن للمرء أن يعتقد  «يف املنزل»والجليلة، من خالل التأكيد عىل أننا 

وميكن لبورك وكانط أن يعرتضا( يعرّف أكرث تجارب املتعايل غموضاً عىل املستوى 

 الفلسفي.

سهولة، ب ث عنها بورك ال تتناسب مع تفسريهأن تجارب املتعايل التي تحدّ  يدرك هردر

هم بورك ، يحّول هردر فعام، مثل كانط وهو يستخدم اسرتاتيجيتني لتكييفها. أوالً وبشكل  

ىل من التجارب يرتكز ع صنف  إىل  تتعرّف بالخوف أساساً  لتجربة املتعايل من تجربة  

حد  إىل األخالقية؛ تّم التقليل من قيمة مسائل الرعب البوركيةأو  مصالحنا املعرفية

أن إىل  ، يشري هردرما مرّ إىل  ّنوذجياً. باإلضافةأو  التهميش، بدل أن تكون وضعاً تعريفياً 

وهي يف ذلك تكون تجارب حشد املرء  –وبالتايل تناسب ّنوذجه  – هذه التجارب رافعة  

لقواه يف نفسه، ويف تحضري املرء لنفسه من أجل مقاومة القوى الخارجية؛ حيث ترتفع 

 «تناشهام»و ا، ونصبح واعني بقدراتنا لتحقيق أهدافنا، وحتى شجاعتنا قدراتنا فيه

الكامنتني.
1
 

أن بعض مسائل بورك الجوهرية، مثل الظالم، والغموض، والالنهاية  ثانياً، يربهن هردر

 (. ال يفرّس 906و ، 897، 885، 870 – 869)صص  «املزيّف» للمتعايلهي حاالت  -

، لكن ميكن للمرء، باالرتكاز عىل «مزيّف»هردر كيف تكون هذه التجارب مجرّد متعال  

أن هذه الحاالت هي من النوع الذي نشعر فيه إىل  ، أن يشري«الحقيقي»تفسريه للمتعايل 

 ت تلك الخشية )أي من خالل الكشفاالنتباه اإلضايف يشتّ أو  بالخشية، لكن هذا املجهود

                                                        

1. CJ, pp. 261-262 and 273 for Kant's somewhat similar attempts to moralize the Burkean sublime. 
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ال تحجب شيئاً(، بدل زيادة تأثرنا باملوضوع. ورغم أن يف هذا الجواب أن غشاوة الظالم 

فهم مبعنى زمني إذا  نوعاً من الدور املنطقي، إال أنه يصف التجربة الجاملية، ومن جديد  

، فإننا سنفصل بعض املوضوعات ألنها تسبّب كانطأو  وأكرث اتساعاً مام يفهمه بورك

ا، التجارب اإلضافية، سيطرتها علينأو  وهكذا تفقد بعض املوضوعات،؛ «انفعاالت تافهة»

 «املواقف»بينام ال تفقدها أخرى. ميكن للمرء أن يناقش أن مرويات هردر، حول تغيري 

تتيح له، دمج إعادة التقدير األخرية بوصفها إخبارية حول التجارب األساسية للموضوع 

كن أن التي مي «املبادرة»ألن التجربة األساسية هي مة )املتعايل، وبالفعل باعتبارها متمِّ 

املوقف  شبيه، التجربة يف ال ميكن أن يتحقق؛ وعىل نحو  أو  ما بعد يتحقق االلتزام بها يف

 الالحق تشتمل عىل التجارب األوىل(.

ملتعايل ة وجوب ظهور تجربة اتتعلق بعلّ  أساسيةً  يثري أسئلةً  هردر تفسري لكن األهم، أنّ 

ب ال تتأثر لهذه التجار  كانت التوصيفات الفينومينولوجيةإذا  لكانط وبورك، وما «مشكلة»كـ 

ض الشكوك للمتعايل )ورمبا تفسري بورك( يثري بع تفسري كانط سابقة. إن   التزامات نظرية   بأيِّ 

لتجارب مؤملة أصالً )وملاذا(. يتفق كانط وبورك، عىل أن املرء يجب كانت هذه اإذا  حول

عىل حياته، يك يكون قادراً عىل  حقيقيٍّ  ال يشعر بخوف   أنه يف مأمن، وأنأن يعرف 

 ر به متاماً وبالفعل أن يتأث –االستمتاع باملتعايل، ورغم ذلك، ومن جديد، للتلذذ باملتعايل 

 مشابه، يف . وعىل نحو  د  ، وأنه مهدّ يجب أيضاً عىل املرء أن يتصّور نفسه أنه يف خطر   –

متعايل كانط الرياض، يجب أن يضع املرء نفسه بالتحديد كام لو كان يشعر باإلحباط 

توافق )كام ي انفعالية   ما مل يتأثر املرء بطريقة   –املؤمل عند عجزه عن فهم املوضوع. لكن 

ً أو  ملاذا ينبغي لنا، –رك( مع تفسري بو  باإلحباط و أ  بالخشية )تخيالً( هل ميكننا أن نشعر حقا

يشء ما؟ نعرف بأننا نستطيع قياسأو  عندما نعرف أننا آمنون،
1
 حال، بأيِّ  هل نشعر يف أيّ  

                                                        

تعاطف م تورط ألن املتعايل ال يشتمل عىل أيّ  عن مشكلة الرتاجيديا، نظراً  مختلفة جداً « مشكلة املتعايل»عاله أ رشنا أ هنا كام . 1

مل عندما سئلة حول ملاذا نشعر باأل أ ن نطرح أ خذنا بنظر االعتبار ردات فعلنا عىل الرتاجيديا ميكننا أ نسان آخر. إذا إأو متجانس مع 

 :خيايل. أنظر مل  أ مل أو ملاذا نشعر بالتعاطف مع شخصية خيالية تعاين من أ نرى غرينا يت

e.g, Kendall Walton, Mimesis as Make-Believe [Harvard University Press, 1990]. 
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عند أو  شالالت نياغارا،أو  األهرامات،أو  جبال األلب،إىل  من الخوف عندما ننظر نوع  

 ؟كنيسة القديس بطرسإىل  عندما ندخلأو  انفعاالت باخ،إىل  االستامع

تنبط سعىل أننا نشعر بذلك األمل ميكن أن ي   أن إرصار كانطإىل  البديل يشري رأي هردر

يتقاسمه مع بورك: تم اختصاره للمالءمة بني األمل والقدرة. ال يرتكز متييز  أسايسٍّ  من التزام  

بورك األسايس بني الجميل واملتعايل عىل التمييز بني اللذة والبهجة، وبني حفظ الذات 

ىل إ للموضوعات أسايسٍّ  مالئم، عىل انقسام   وحفظ النوع فحسب، بل أيضاً، وعىل نحو  

غري مرضية.  وهي –ة، وتلك التي تفوقنا قدرة وهي مرضيّ  –ا فئتني: تلك الخاضعة لسيطرتن

غري أن متييز كانط بني الجميل واملتعايل باعتباره هادفاً ومضاداً للهدفية بالنسبة لنا عىل 

من متييز بورك. يعرّف  معرفيةً  عترب نسخةً ( ميكن أن ي  245ص  التوايل )نقد ملكة الحكم

ها: املوضوعات الجميلة بأنها املوضوعات التي ينتج عنللتصديق(  غري قابلة   بورك )بطريقة  

، املوضوعات القوية والكبرية -الصغري، املرهف، الرقيق، الناعم. وكذلك مسألة املتعايل 

ما ال سلطة لنا  لبشكل مبارش، فإنها ستبقى متثّ  ، حتى لو مل تكن تهديديةً لن تكون ممتعةً 

 لذتنا بهذه الكانطي لهذه املشكلة. فكانط يفرّس  . وكذلك أخرياً، جاذبية الحّل عليه

املوضوعات من خالل افرتاض أننا لسنا، يف الحقيقة ويف جميع األحوال، تحت سلطة 

نتعاىل عليها من خالل عقلنا، ولسنا خاضعني لسلطتها، لكننا بالفعل،  –هذه املوضوعات 

. الطبيعةيفمن جميع األشياء املوجودة  «منزلةاألرفع »
1
 

املتعايل، «مشكلة»وجود  عندما يرفض هردر
2
فهو يضع هذا االلتزام األسايس موضع  

عجاب ذة أثناء اإل ما كان بإمكان البورش أن يشعروا رصاحة باللّ إذا  التأملإىل  الشك. ويدعونا

                                                        

« السيطرة»و  «التفوق»باملتعايل يستخدم عبارات  علالستمتا  ، لتوصيفات كانطS CJ, pp. 260, 264, 268-269, and 274انظر  1.

 وغريها...« السيادة»و 

 Cf. Thomas Huhn, "The Kantian Sublime and the Nostalgia for Violence," The Journal of Aesthetics 

and Art Criticism 53 (1995): 269-275, f. 

مل أ للمتعايل بوصفه يعني أن شعورنا باملتعايل هو لذة مؤملة و  بسخرية مناقشة كانط حيث يصوغ هردر 889األوضح يف ص . 2

لة مشك»حقيقي: لكن املالحظة الساخرة تربهن عىل رفض هردر لوجود لذيذ. هذه صياغة دقيقة لرأي كانط، كام رأينا، ال نقد 

 ساس.يف األ « متعايل
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يشء آخر  قدرة أيِّ أو  كانوا عاجزين عن إدراك الخري األعظمإذا  أعظم منهم، وما بيشء  

إن ». وكام يكتب هردر: «تحقيق الذات»إىل  مورشوع من دون الرجوع املبارش بشكل  

نفحة  الحسد، بلأو  نفسه أصغر من املتعايل ليست القضم شعر املرء أنّ العاطفة التي ت  

(. يسألنا هردر ملاذا، ينبغي 894 – 893و 891 - 890ص ) «قوةساموية ترفعنا وتزيدنا 

، كلها وصف اإلعجاب بأنه مؤمل؟ وملاذا ال يكون اعرتافاً صادقاً مبكاننا يف الطبيعة

 من الكل(؟ منها جزءاً أقّل  فرد   والعامل، والثقافة )التي يشكل أيّ 

)يخطئ( يف وصف تجارب اآلخرين أو  ،وفقاً لهردر، سيجد املرء هذه التجارب مؤملة

س عن النفأو  عن نفسه، متعجرف   كان املرء ملتزماً بفهم  إذا  الشبيهة بأنها مؤملة، فقط

 «مستبداً »كان املرء إذا  فقطأو  عموماً، باعتبارها املصدر الوحيد للقيمة يف العامل، البورشية

ه.مبا يكفي لريغب بذلك من أجل إثبات ذات
1
 نظريٌّ  اعرتاض   فكام رأينا، كان لدى هردر 

نسبة حقاً، وبال عميق   ه اعرتاض  ، لكنّ )برهاين وتفسريي( عىل نظرية املتعايل الكانطية

ادات للفرد البورشي يحفز انتق زائف   عىل فهم   بالسلطة، قائم   غري أخالقيٍّ  لهردر، إنه التزام  

 هردر لكانط ويفرس شجبه املتأجج والحاد.

ىل إ ، ليست هذه الرغبة يف السلطة غري أخالقية فحسب، بل أّدت بكانطوفقاً لهردر

يتفق  (.889إساءة وصف الشعور باملتعايل حتى أضاع مضمونه الفعيل واألخالقي. )ص 

أو  القيللكامل األخ وقابلية   أخالقيٍّ  بنداء   مرتبطة  تجاربنا للمتعايل  عىل أن   مع كانط هردر

يات(، نحن الكلإىل  . فوفقاً لهردر )وبالنسبة لكثري من أسئلة امتحانات الدخول«الثقايف»

اإلصالح األخالقي ألننا معجبون بالذين يتفوقون علينا أخالقياً، يف حني أننا إىل  نطمح

شتمل املتعايل األخالقي الحقيقي ي إنّ  ،لسنا عىل نفس املستوى. وبالتايلنعرتف بأننا 

 ، لكن هذا يشجع املرء«بالدونية»عىل أن رؤية إنسان يفعل أمراً عظيامً تجعل غريه يشعر 

                                                        

بتفسري اجتامعي للتمييز الحديث بني الجميل واملتعايل: الفنانون واملنظرون مدفوعون بالحاجة للتصنيف  يضاً أ  يزودنا هردر. 1

مختلفة(. قد يبدو هذا التفسري نسخة من الربهان املعروض يف النص، فهو  ين ينجزون مهامذوقواعد عضوية الرابطة )للفنانني ال

 اهتامم بالسلطة املعرب عنها يف الحاجة لتصنيف ّناذج الفنانني.
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(. إن تجربة املتعايل هي أكرث تجارب الحياة 909 – 908)ص  «العىل»عىل أن يطلب 

(. وخالفاً لذلك، 908و، 894، 888)ص  «للذات قهر  »ارتكازاً عىل األخالق، إنها  البورشية

يف  متعال   موضوع   عجز املرء عن إيجادإذا  يقّدم هردر مالحظات تهّكمية عىل رأي كانط،

، فيجب أن يجد نفسه أكرث األشياء تعالياً، وهذا التعايل لن يلهمه أن يسعى ليصبح الطبيعة

(.875فقط )ص أفضل، لكنه يحفز الرضا الذايت يف القدرة األخالقية 
1
 

خالقية ترتبط بالفلسفة األ  واسعة   منهجية   أن لهذا النقد األخالقي مدلوالت  إىل  باإلضافة

عىل القيم  «وليس قاضياً  شاهد  »أن اإلنسان إىل  والجاملية، كام أشارت عبارة هردر

(.873األخالقية )
2
ن ذاتاً، إذ يزعم كانط أ  املا قبلية متعجرفة   فوفقاً لهردر، إن منهجية كانط 

اإلنسان الفرد يضع معايري العلو، والعظمة، والالتناهي، وغريها من داخل ذاتها، بوصفها 

وبوصفها مرتكزة عىل مكانها يف داخل العامل،  تتعارض مع تعلم هذه املفاهيم من التجربة،

(. وكذلك وبقدر ما يفهم كانط أن الذات 884ا متوقفة عىل أشياء خارجها )ص وبوصفه

أخالقياً تستلزم موافقة اآلخرين عىل حكمها، ويصور كانط الذات بأنها أو  الحاكمة جاملياً 

ويؤكد عىل سلطتها عىل اآلخرين يف حني أنها تفشل باالعرتاف مبديونيتها  «استبدادبة»

- 911عىل إصدار هذه األحكام )ص  خرين بسبب جعلها قادرةً تجاه العامل والثقافة واآل 

أوسع، ميكن من هذا املوقع األفضل رؤية التوّجه العام يف القرن الثامن  (. وبشكل  912

ناقشة مإىل  املتعايلأو  ولتحويل مناقشة موضوعات الجميل عورش لجعل الجامليات ذاتية

ة ذاتية، ميكن أن مجرد نزعات تسبب لذّ إىل  ذاتية، وقيمة هذه املوضوعات وأحكام   أحوال  

ار إنكأو  للتقليل من نداء الجامل استبداديةً  تكون بذاتها انتحاالً للسلطة، ومحاولةً 

 (.875)ص  الفعيل للموضوعات املتعالية «االرتفاع»

                                                        

 خالقية.حساس بالقناعة األ ن يشجع أو يعكس اإل أ هذا التحليل للمتعايل ميكن  بالنسبة لقلق كانط. 1

 :خالقي الكانطي شبيهة باالشمئزاز الذي عربت عنه إيرس مردوخخالقية واشمئزاز من النظام األ أ هنا عن حساسية  يعرب هردر. 2

 Murdoch يف   Sovereignty of the Good Sovereignty of the Good (London: Routledge, 1970), especially pp. 

80-85. 
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 ام أرشنا أعاله( أنه يستجيب لجامل الرسميف التجربة الجاملية، يعتقد املرء عموماً )ك

 مقاومتها. لكن بورك وكانط مينعان، بطرق  أو  ل، وهو ال يقدر عىل فهمهاة الشاّل لقوّ أو 

ي النموذج التفسري أو  ، إمكان إدراك حقيقة التجربة الجاملية باختيارهم املنهجمختلفة  

املفضل نفسه )التزامهم الشخيص باآللية وباملثالية(.
1
ً لهذا، فإن وخال    هردر طبيعانيةفا

 ،أكانت لفهم النفس للقارئ ليطرح هذه االلتزامات النظرية، سواءً  ل دعوةً تشكّ  «الساذجة»

، واالهتامم بالظواهر الجاملية وفقاً لورشوطها، وإدراك حقيقة القيم الجاملية كام الطبيعةأو 

ها بالـ النقدية ويصف التجربة الجاملية. وكام رأينا، يرفض هردر فلسفة كانطتكشف عنها 

وغري الواعية مبا يكفي بتعلق الذات )سواء أكانت ميتافيزيقية أم إبستيمولوجية(  «متعجرفة»

لّمة ته ال تشبه طبيعانية وتجريبية بورك، وهي غري مبالعامل. لكن طبيعانية هردر وتجريبيّ 

راء الشعإىل  كمرجعية، بل نيوتنإىل  االختزايل: فهو ال يشريأو  «العلمي»بالنموذج 

إىل  عام، ( وبشكل  895(، واألساطري القدمية )906و  862 862ص والخطباء القدماء )

اول هردر أن يركز يف تفسريه للمتعايل (. وهكذا يح893 – 892اللغة واالصطالح )ص 

ياة للح «السطح الجاميل»إىل  والتجريبية األقرب الفينومينولوجيةعىل املالحظات 

ة يف فكر بورك كالصفات الحسي)عىل هذه املالحظات  تقنيٍّ  اإلنسانية من دون فرض شكل  

ىل إ ةالختزال التجربة الحسيّ  دون محاولة   املعزولة املتالزمة مع ردات فعل معزولة(، من

محتومة. غرائزأو  عن دوافع أساسية مجرّد تعبري  
2
 

عىل املستويني اإلبستيمولوجي وامليتافيزيقي  هردر «سذاجة»أرى يف موازاة ذلك أن 

هي الكشف عن  –متاماً. ومقاربة هردر النقدية املناسبة هنا  واعية   نظرية   هي خيارات  

اغات لصيأو  املسلّامت )الال( أخالقية والسياسية التي تشّكل أساساً للمزاعم املحايدة

                                                        

1. John McDowell, "Aesthetic Value, Objectivity, and the Fabric of the World," in Eva Schaper, ed., 

Pleasure, Preference, and Value (Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 

يعترب هردر اللغة امليكانيكية  Kalligone مثل شللر الذي ظهرت رسائله حول الثقافة الجاملية قبل سنوات من كتاب هردر. 2

ة فحسب، بل نسانيخالق اإل وتطبيقها يف املجتمع الحديث يف مجال العمل تدمريية ليس للسعادة واأل  للعلم/ الفلسفة الحديثة

 للتقدير الجاميل أيضاً.
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غريها من و  «املشبوهة»ة القرن العورشين نسويّ ال تبدو ساذجة، بل هي تتنبّأ ب –األسئلة 

ما  وح يفهردر بوض . يتوقعلوجيا وأخالق التنويراالنتقادات املوّجهة لجامليات وإبستيمو 

ة والفوارق يف القدرات التي تتخّفى خلف ستار بعد القلق النسوي من املواقف الجندريّ 

يل أن متييز بورك الطبيعي بني الجمإىل  التمييز بني الجميل واملتعايل: إذ يشري هردر

بني  «يعيٍّ طب» فيها ]أخالقياً ونظرياً[ ترى وجود فرق   مشكوك   ة  يّ واملتعايل، يقوم عىل فرض

(.863املرأة والرجل يتمثّل بصفتي االنفعال للمرأة والفعل للرجل )ص 
1
ى وكام رأينا، يتبنّ  

، أوسع من التجربة والفعل اإلنساين هردر فهامً شمولياً للتجربة الجاملية يندرج يف سياق  

ز ض للهجوم )باعتبار أنه يعكس ويحفّ وبالتايل يرفض ّنوذج القرن الثامن عورش الذي تعّر 

الجندرية(، ليس فقط من جهة رفض صورة املشاهد النزيه، بل أو  مراكز القوة االجتامعية،

برفض صورة املوضوع االنفعايل واملسقط عليه أيضاً.
2
 

ا صيغت هة للقرن العورشين، ألنّ النقدية لهردر ال تتطابق مع األسس النقديّ  غري أن األسس

مميزة، كام تشري مصطلحاته )أي األمر اإللهي( املقتبسة أعاله. يقول  إميانية   مبصطلحات  

هي رؤية العامل واإلعجاب به بوصفه  التجربة األكرث رفعةً  إنّ  :ال لبس فيها بطريقة   هردر

كن بوصفه ممتعاً ألن الذات مي -للمتعايل  (. وبالتايل فإن تحليل كانط867من الله ) ظامً منّ 

، تبداديٌّ اس –بهذه الطريقة املحددة  –، وبالتايل تجديفيٌّ  –د عىل استقاللها الخاص أكّأن ت  

تجاه مكانة اإلنسان يف العامل. ، ومزيّف  متعجرف  
3
تشخيص هردر للشعور باملتعايل  إنّ  

دينية / الالذات الهردرية الجاملية أقل اختزاالً لجامليات الشعور الديني: إذ إنّ  هو تفسري  

ت عجب وتحب وتطمح مبحاكاة الكائن األعظم منها، وهي تفهم اللذة يف العامل والطبيعة 

بأن  رأي كانط هردر تفسريواألشياء من وجهة نظرها الواعية بذاتها واملحدودة. فمثالً يعيد 

                                                        

ن تنبؤ نه يقصد أ أن نشك أ التي أعمت بورك، والتي ميكن من خاللها « حكام املسبقةاأل »أيضاً يف هذه الصفحة إىل  يشري هردر. 1

 (.(Burke, ibid., 1I 9بورك باملرأة الضعيفة الظاهرة العياء، هو تعبري جنيس عن تبنيه لسيطرة الرجل )

 متعالياً. يف فلسفة كانط« اخضاع جنس بأكمله»إذا كان املفرتض أن يكون  وعىل نحو شبيه يسأل هردر. 2

See, for example, de Bolla, Discourse of the Sublime (e.g., p. 57). 

3. Burke, II 4-5, and CJ, pp. 260-261 and 269 for associations of the sublime with religious feeling.  
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أكرث شيئني متعاليني هام السامء املرّصعة بالنجوم يف األعىل والقانون األخالقي يف 

يسأل أن يحكم  : إنها دعاء  «الصحيح»الداخل من أجل اإلضاءة عىل معناه األخالقي 

 قانون األعظم النجوم يفظم الالقانون األخالقي بفاعلية يف عاملنا األخالقي، متاماً كام ينّ 

(. 909ستنّفذ عن طريقنا، كام هي يف السامء )ص  «إرادة األبدي»وهذا يعني أن  األعىل،

عىل هذه الصالة أن تجعلنا متواضعني )ال أن تكون تعبرياً عن الكربياء(.  يضيف هردر، إنّ 

ألن هذا القانون ال يحكمنا بنفس االنتظام الذي يحكم فيه القانون األعظم النجوم.
1
 

يني عن هذا التفسري الد مستقلٍّ  بشكل   وكام أرشت، ميكن صياغة كثري من براهني هردر

ّكل أساساً شميكن أن ي   إضايفٍّ  نظريٍّ  ملوقف الديني لهردر يوحي بالتزام  للمتعايل. غري أن ا

للفهم البوريك والكانطي للمتعايل باعتباره مشكلة، بعيداً عن االلتزام األخالقي والسيايس 

رمبا( و )للطبيعة بوصفها منفصلة يف األساس عن األلوهة،  باالستقالل: وذلك بفهم  

هذا الفهم للطبيعة )باعتبارها معزولة عن األلوهة، وكمية، وميكانيكية(  .بوصفها غري غائية

مجرّد ظاهرة  ،الخشية الدينية التي تثريها الطبيعةأو  اعتبار الشعور الدينيإىل  قد يدفع املرء

أو  عورطبيعة والش، وهذا جواب يجب تفسريه سيكولوجياً. ألن طرح هذا التفسري للذاتية

، فلامذا يكون مجرّد جمع «مشكلة»و الخشية الدينية قد يبدو غري منطقي، ومحرّياً، 

وكيف  يسبّب الرفعة؟أو  الوحدات وكتل األشياء الغرائزية ملهامً للخشية، ومثرياً لإلعجاب،

هادف، و  معرّب   ميكن أن يستمتع اإلنسان يف االعرتاف بأنه جزء )صغري( من كلٍّ طبيعيٍّ 

ة املتعايل فهم هويّ إىل  مل يفهم الطبيعة؟ وهكذا يدعونا هردر من جديدإذا  منتظم متاماً 

بيعياً، بل ط «معطاة» بظاهرة   متميّزة، وصياغة مشكلة املتعايل ليس كاعرتاف   جاملية   كمقولة  

 األخالقي والنظري للقرن الثامن عورش. «املوقف»بـني  باألحرى كوسيط  

                                                        

ة يف خالقي الكانطي متعجرف ومتعطش للسلطبشكل قيايس للتعبري عن زعم شبيه: النظام األ « الطبيعة»استعامل  يكرر هردر. 1

سنا غايات اعلني، لعني، بل فننا لسنا مورّش أننا جزء من الطبيعة، و أ محاولة إعطاء قانون للطبيعة، مقابل القوانني التالية للطبيعة مدركاً 

 (.912- 910نفسنا وسائل لغاية لخري الجميع األعظم )صص أن نجعل أ . لذلك علينا يف ذاتنا، بل غايات ووسائل معاً 
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 النتيجة

 معقول   هو تفسري  ، و للتجربة املتعالية قّدم تفسرياً غنياً وطبيعانياً وغري مختزل   أن هردر بيّنت

عور شالمن دون  املوضوعات متعالية   دمتاماً عىل املستوى الوصفي )ميكننا متاماً أن نج

يف أنفسنا( وعىل املستوى التفسريي )بوصفه مرتكزاً عىل جوانب من  خوف  أو  أمل   بأيِّ 

النسبة ب بياً، أي أننا نحكم عىل األشياء بأنها مرتفعة  يعامة ومشاركة تجر الحياة البورشية

ردر ه يعرّب عموماً عن الجامليات الوصفية )أي تفسري ( وهو تفسري  ملواقعنا يف الطبيعة

ة، ووضعه للذات واملوضوع يف سياقهام يف التجربة الجاملية(. الجامليّ  التقدمي للتجربة

 طما سبق، إن معارضة هردر للتفسريات النموذجية للمتعايل تسلّ  وكام كنت أناقش يف

الضوء عىل الجامليات الفائقة، وااللتزامات األخالقية والنظرية السابقة التي تشكل 

ي ميكن أن الت – واسع   ألنها التزامات املشاركة بشكل   –عايل ويفات بورك وكانط للمتتوص

 القارئ إلسقاط املتعايل. ومن خالل دعوة «مشكلة» معالجة القرن الثامن عورش لـ فرّس ت  

ب الذي واإلعجاب املمتع التعجّ إىل  وبورك النظرية، يلفت بورك انتباهنا التزامات كانط

ذا ، ألجل توافق هللموضوعات التي توصف ّنوذجياً بأنها متعالية   نشعر به استجابةً 

 للموضوع نفسه. ب واالستمتاع بالجامل استجابةً التعجّ 

ؤال سأو  ،هردر عليه تبنّي دعوة حول املستوى الذي ميكننا طرح سؤال   يف الختام، أودّ 

 مبهامً من للمتعايل كانط كان تفسريإذا  :هردر الوصفي والتفسريي التجريبي حول مورشوع

امت النظرية املجرّدة، وغريباً جداً عن التجربة الجاملية الفعلية، فلامذا هذا خالل املسلّ 

يف كتاب  ح هردريطر الحجم من االهتامم املعارص باملتعايل، كام يصفه كانط؟ 

(Kalligone)   مع الخط العام لنقده األخالقي:  منسجمة   هذا السؤال ويجيب عنه بطريقة

صعوبتها، دها و عىل جاملياته ألن الناس ينجذبون لتجّر  تسيطر املفردات النظرية الكانطية

بعض قد يكون ال وإىل الوضع الناتج والسلطة عىل الجمهور الذي متنحه وعىل مستعمليه.

قنياً يف ت مفتوناً بهذا التفسري من أجل انتشار املناقشة النظرية الكانطية )وغري الكانطية(

التي  «نظروجهة ال»فهم هردر لـ  ة والنقد الفني واألديب. لكنني أرى أن  ة واألدبيّ ة الفنيّ النظريّ 
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عن طريق  التي تحصل خترب الذات املتعايل ميكن أن متتد لتشمل تجارب املتعايلمنها ت  

ووجهة نظر القرن  «وجهات نظرنا»ط النظري، وملعالجة الفروقات املمكنة بني التوسّ 

 الثامن عورش. بيد أن خشية املتعايل الرياض الكانطي التي تصيب بالدوار ميكن وبشكل  

ي در عالقاتنا بالعامل املاصوّ أفضل من إدراك هردر إلمكان الفهم، والجامل، والتعايل أن ت  

ي ميكن لنا )أو لبعضنا( أن نصورها رياضياً لكننا ال نقدر أن نفهمها حسياً. وكذلك فإن تال

ات حكم سيطرتها عىل فهم الذو التوترات يف داخل الذات الكانطية الشاعرة بالتعايل قد ت  

دينتإىل  بنظريات القرن العورشين من فرويد تأثر   متباين   لنفسها، وهو فهم  
1

ميكننا  . نعم،

 نفهم االهتامم الحايل باملتعايل الكانطي، من دون مسّكن العقل الكانطي، كمحاولة   أن

ً  لتجميل العجز، النقص يف الفهم الناتج عن مشاريعنا املعرفية، عىل و  – وجعله ممتعا

ً  متناغم   من كلِّ  منسجمة   لتصديق أنفسنا بأننا أجزاء   –عكس هردر  و أ  قد يكون طبيعيا

اجتامعياً.
2
ذنا بنظر االعتبار تعقيد، وصعوبة، واألخالق الحاكمة يف الحياة وإذا أخ 

أو  للذةبا ورشعإىل ال كن أن نشعر، وميكن أن نحتاجاالجتامعية والسياسية املعارصة، مي

أن البورش يضعون غايات ألنفسهم فوق )بأحد املعاين( ب خر بالكرامة اإلنسانية املدركةالف

مناقشته أن املتعايل ليس مشكلة، بل قد يبدو اآلن  يف قدراتهم. قد يكون هردر عىل حقٍّ 

.طارحاً لحلٍّ 
3
 

 

                                                        
1. Dennett 

 منيف عامل ما بعد علامين  لخلق وتصنيف متعايل ما بعد الحداثة Martin Amisدبية والنقدية ملارتن آمز املحاوالت األ  مثالً. 2

ليحتفظ مبكانة اجتامعبة ألصداء املتعايل « القاممة»للفن املعارص عندما يستعمل  Zizekالقذورات واألوساخ وتحليل زيزك 

ن أ فقط هو الذي ميكن  ن الشيطانأ  واتهامات هردر« أرضا جدباء»ن يكون أ أن الذات التي تشعر باملتعايل ميكن  مبزاعم كانط

 رض القاحلة.يرىض يهده األ 

(Martin Amis, "The Sublime and the Ridiculous," in Vladimir Nabokov: His Life, His Work, His World, 

ed. Peter Quennell [New York: Morrow, 1980]; Slavoj Zizek, The Fragile Absolute [New York and 

London: Verso, 2000]). 
ومايكل زوكرت  Harris Lesولس هارس  Gillian Barkerوجيليان باركر  Marcia Brennan. أدين بالشكر لـمرسيا برينان 3

Michael Zuckert .للمناقشات املثمرة حول املتعايل والتعليقات عىل املسودات السابقة لهذه املقالة 



 

 

 

 

 

 

 

 لسفةف يف العبور ةوإشكاليّ  لحكمل كانط نقد الفيل؟ تكلم ماذا لو 

 1هيك جون عند ةالدينيّ  ةديّ التعدّ 

 2براد سيمان

، (( والذوات )النوميناتكام نعلم أكّد عىل وجود هّوة  سحيقة  بني الظواهر )الفينومينات يل كانطانوإمي

حدود  نونفى بشكل  مطلق  قدرتنا عىل معرفة حقيقة الذوات، لكنّه مع ذلك اعتربها محوراً ارتكازياً يف بيا

 ، ناهيك عن تأكيده عىل كونها دعامًة أساسيًة لالرتباط بعامل الحقيقة والواقع.املعرفة ضمن مبادئه الفلسفية

لينا ما استحال عإذا  يف هذا املضامر باعتباره مؤاخذًة تذكر عليه، هو ما ييل: السؤال الذي يطرح عىل كانط

 (، فكيف ميكننا إيجاد ارتباط  بني( والظواهر )الفينوميناتبني الذوات )النومينات ملء الفراغ الحاصل

املوجودة  ية، وبني الرضورة العلّية والديناميكمسألتي حّرية النومينات التي أثبتها كانط يف نقد العقل العميل

 يف عامل الفينومينات؟

ضمن رفضه قول من اّدعى رضورة االرتباط العيّل بني األشياء، أكّد عىل أّن العالقة الرابطة بني  ديفيد هيوم

هذه و  العلّة واملعلول ليست واجبًة، وعىل هذا األساس اّدعى إمكانية بيان طبيعتها يف إطار تحليل  ذهني؛

طرح ل املسألة املثرية للجدل عىل الصعيد املعريف والتي تعّد واحدةً من املسائل األساسية التي دعت كانط

 كام يليق بشأنها. مورشوعه النقدي، مل يتّم بيانها يف نظريات نقد العقل الخالص

                                                        

 . املصدر:1

 Seeman, B. (2003). What if the Elephant Speaks? Kant's Critique of Judgment and an Übergang 

Problem in John Hick's Philosophy of Religious Pluralism. International Journal for Philosophy of 

Religion, 54(3), 157-174 نقالً عن موقع .. JSTOR  www.jstor.org/stable/40025863 :على األنترنت 

 رامي طوقان تعريب:

 ، أستاذ مساعد يف مادة الفلسفة يف جامعة تايلور، الواليات املتحدة.Brad Seeman). براد سيامن )2
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اعترب املعرفة ثرًة للنشاط املشرتك بني الفاهمة والتصّورات  يف نظريات نقد العقل الخالص كانط

املتحّصلة من التجربة، وهذا األمر جعله يقع يف تناقض  عىل صعيد املسائل املرتبطة بالنومينات 

ل تصوغ الظاهر بشكل  تلقايئالحا والفينومينات؛ فالفاهمة يف واقع
1
عىل ضوء نشاطها الذايت، وانفعال  

الحواّس 
2
بالغموض،  ؛ إال أّن نظرية كانط يف هذا املضامر محفوفة  وره يسوقنا نحو اليشء يف ذاتهبد 

تنا ا له ارتباط  بفاهمواملؤاخذة التالية ترد عليها: عىل أّي أساس  اّدعى أّن ما ندركه عن طريق انفعال حواّسن

 بحيث يسفر عن إيجاد معرفة  لنا؟

حاول  ، لذلكيف نقده للعقل الخالص عجز عن طرح إجابة  شافية  لدحض نظرية ديفيد هيوم يبدو أّن كانط

رب أنّه يف نقده الثالث اعتإىل  شارة هنا؛ وتجدر اإل اإلجابة عنها يف سياق  آخر ضمن مباحث نقد ملكة الحكم

قابليتنا املعرفية متقّومًة عىل أغراض هادفة
3
 عىل غرار أداء املفاهيم الثابتة.ذات أداء  ا وأنّه 

ون جالحديث عن التعّددية الدينية يف فكر إىل  املباحث املذكورة أعاله، تطرّق كاتب املقالةإىل  إضافةً 

 بهدف إثبات أنّه عجز عن تحقيق املطلوب يف نظرياته. كانطإميانويل  عىل ضوء رؤية هيك

 التحرير

****** 

 تقديم: 

الثورة »التي تهدد  «العبور»الكشف عن مشكلة  «نقد الحكم»يف كتابه  حاول كانط

الحس،  بني الحيس وما يتجاوز ةً التي أحدثها يف الفلسفة. فبعد أن فتح هوّ  «الكوبرنيكية

 التجريبية حيث ترفض النومينا  والوجودي، واجه كانط خطر الفوىضوبني املعريف

 يقنن الكرثة التي يستوعبها الحدس، وإشكالية العثور عىل مكان   االنصياع ملحاوالت فهم  

 ة الكافية. تتمحور محاولة كانط للتغلب عىلرية يف عامل الظواهر القائم عىل السببيّ للح

هذه اإلشكاليات عىل فكرة استقالل الذات بذاتها التي يقوم عليها الحكم التأميل 

األثر املحض لهذه عىل أن االنعكايس، حيث ينظم الحكم ذاتياً نشاطه الخاص. و 

ة بناء املعرفة من خالل السامح للحكم أن يستخدم اإلسرتاتيجية هو الحفاظ عىل نزاه

                                                        

1. Spontaneity 

2. Receptivity 

3. Purposiveness 
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 «فكأّنا»املبادئ األنطولوجية يف تنظيم نشاطه الخاص، ووضع هذه املبادئ تحت 

العامل النوميني مثال: ميكن للحكم أن يعمل ذاتياً تحت إىل  إبستمولوجية ال ميكن حملها

 ننا الظن أن هذا األمر ينطبق عىللديه غاية، ولكن ال ميك «وكأّنا»مبدأ يقول إن العامل يبدو 

بأن  فقطه املعريف من خالل اإلتاحة له ء. ويحمل كانط بنا()اليشء يف ذاته «النوميني»

 .«عبور»يقابل حقائق نومينية محايدة معرفياً. مشكلة 

و لماذا ». والتي جاءت تحت عنوان الفت: جادسونهذه املقالة للربوفسور يف جامعة 

وتظهري ما يسميه  «نقد ملكة الحكم» تكلم الفيل؟.. هي محاولة تأويلية لكتاب كانط

الكاتب إشكالية العبور يف فلسفة التعددية الدينية عند الفيلسوف والالهويت الربيطاين جون 

ىل إ مشكلة العبور من النومني هيكيواجه فيها . تريد هذه الورقة إيضاح الكيفية التي هيك

 مع األخالقي. نطولوجيتتامثل ومشكلة عدم استمرارية األ  كمشكلة الفينومني

تي تقوم ال سوا الكثري من االنتباه لألسس الكانطيةوعلامء الالهوت كّر  مع أن الفالسفة

، وال سيام استخدامه للتمييز بني الظواهر عليها فلسفة التعددية الدينية لدى جون هيك

التايل  . ويف«نقد الحكم» يف تناول فكر هيك يف ضوء عمل كانط ق أحد  والنومينا، مل يتعمّ 

 الهوة التي ال»و  «الشق العظيم»: «نقد الحكم»يف  ه كانطى إليإىل ما دع لفت االنتباهأ  

ً  «تسرب بني الظواهر والنومينا، ومجموعة من املشاكل ميكن تسميتها مشاكل  التي تفغر فاها

إحدى هذه املشاكل، وهي إىل  ة. وبعد توجيه االنتباه، أي مشاكل تجاوز الهوّ «العبور»

ذات عالقة يف الربط بني  لةً إن هيك يواجه مشك :، أقول«االستقراءات الخاصة»مشكلة 

ة وهي مشكلة عدم االستمراريّ  ؛ص للتمييز بني الظواهر والنومينااستخدامه الخا

عيوب فكرة استقاللية الذات بذاتها يف إىل  ة. وأخرياً، سأشرية األخالقيّ األنطولوجيّ 

 فكرة هيك بشأن التمحور الحقيقي. عانت منها محاوالت حل مشاكل العبور، وهي عيوب  

 يف الوصل مشكلة كانط

شكالية ى اإل ة بني الظاهري والنوميني. وسم  إشكاليتني يف محاولته لوصل الهوّ  واجه كانط

( الرتابط التام بني 2و )ة )النومينية( النفس املا فوق الحسيّ  ( حرية1بني ) «االنتقال»األوىل 
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ي لهذه . وبعد ذكر «نقد العقل املحض»يف عمله  ترسمها ملكة الفهمة املؤثرة التي السببيّ 

 املشكلة، لن أعود إليها مرة أخرى يف هذا العمل.

. فهجوم كانطلِ ، العدو الفكري القديم أما مشكلة الربط الثانية، فتنبع من ديفيد هيوم

هيوم عىل الوضع العقيل للمعرفة القامئة عىل السبب وأثره جعلت موقع الفكر االستقرايئ 

متواضعاً ال يتجاوز النظر يف محض العادات، وهو يشء مل ميكن لكانط القبول به. يلقي 

ظل ي «نقد الحكم»، ولكن حتى يف «نقد العقل املحض»عىل  كثيفة   تحدي هيوم بظالل  

الهيومي. فالنقد األول مل يصب هدفه  من الواضح أن كانط مل يتخلص متاماً من الشيطان

امم يف ، إال أن القسم املثري لالهت«ةة الشكليّ السببيّ »متام اإلصابة حيث عالج فقط مسألة 

، «ات محددةاستقراء»ما ميكننا تسميته: أو  من السببية، دة  ي هيوم يتعلق بلحظات محدّ تحدّ 

وميكننا فهم هذه الفكرة برسعة من خالل تذكر مثال هيوم الشهري عن كرات لعبة البليادرو، 

سينجم عن هذا  «أثراً ما»فحني نرضب الكرة نحو الكرة رقم ثانية، ميكننا أن نعلم أن 

رتان كيف ستتفاعل الك حقاً الرضورة الشكلية للسببية(، ولكن هل نعلم السبب )أي عن 

الكرة الثامنة ستتجه نحو جيب الزاوية بدالً من السقوط يف أسفل  سببي، أي أنّ  عىل نحو  

قات دة للعال حتى البقاء مكانها وكأنه ملصقة للطاولة )أي محتوى اللحظة املحدّ أو  الطاولة

 الحركة علمكان لكانط أن ينقذ أسس إذا  فقط؟ لة إميانن هذه مسأأ السببية(، أم هل 

حل. هل ميكننا أن نعلم أن املعادالت إىل  ، كانت هذه املشكلة تحتاجهيوممن  النيوتوين

 ب  سب مستقل؟ هل لدينا أيّ  برتتيب   نفسها ستظل صحيحة غداً، أم هل هو مجرد إميان  

وى الذي ال ة للفهم )أي املحتمحدداً ميأل البنى الشكليّ  ى متثلياً يدفعنا للتفكري بأن محتوً 

نبنيه نحن( سيظل ثابتاً بحيث يصبح موضوعاً للمعرفة؟ ويضع هيوم املسألة يف تساؤالته: 

دعامة، سيسقطان فوراً: لكن  يّ  الهواء، وإذا تركا دون أ قطعة حديد مرفوعان يفأو  فحجر»

يشء نكتشفه يف هذا الوضع يجعلنا نحصل عىل أن نعترب األمر سابقاً للمعرفة، فهل ثة 

. ال ميكننا القول «املعدن؟أو  أخرى يف الحجر أي حركةأو  فكر األسفل بدالً من األعىل،

مرضية، فتناوله كانط يف نقده الثالث، ويف  بأن النقد األول أجاب عىل هذا التحدي إجابةً 

 .«كلة االستقراءات املحددةمش»هذا املجال دعونا نسمي مشكلة الوصل: 
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يقوم  «نقد العقل املحض»فـ أنطولوجية،  كانطإىل  ة األوىل بالنسبةواملشكلة األساسيّ 

. ويقوم التمييز «سيةالكرثة الح»ة شعورنا لتلقي ة وقابليّ بني تلقائية ملكاتنا اإلدراكيّ  عىل متييز  

ف لّ ؤ ( تلقائية نشاط امللكات املعرفية والتي ت  1هي: ) والنومينا عىل فكرة ثنائية  بني الظواهر 

ماذا؟ األشياء يف  ...( قابلية شعورنا لـ2و )، العامل التجريبيأو  ، أي الظواهر،الفينومينا

وهنا  .«ما يظهر»، هي املقابل الكانطي لعامل املظاهر الفينوميني، فهي النوميناأو  ذاتها،

الفهم نفسه » عنها كانط يف عبارته الشهرية يف نقده األول: بالضبط تقع املشكلة التي عرّب 

فاع عن . ولعله من املمكن الد«ة للطبيعة، وبالتايل الوحدة الشكليّ هو مصدر قوانني الطبيعة

هذه العبارة لو حد كانط نفسه باألمور الشكلية فقط، إذ ال يتجاوز ما يقوله إال محاولة إثبات 

. وأقل «سبب ما أثر   لكّل »ما سامه البعض مببدأ أو  ال بد وأن يكون له سبب ما، أثر   كل   أنّ 

ما يحاول كانط فعله هو الدفاع عن هذا املبدأ، ولكن حتى لو نجح يف ذلك، فلن ميس 

: مشكلة االستقراءات املحددة. فبغض النظر املشكلة األكرث أهمية التي أثارها هيومهذا 

ائنا ، مبعنى إعط«مصدر قوانني الطبيعة» ، فلم يِب فهامً لـ«نقد العقل املحض»عام أنجزه 

 لويد:الحظت جولييت فقانون بويل. وكام أو  مثل قانون الجاذبية ة محددة  قوانني تجريبيّ 

لرمبا أظهر لنا النقد األول أن عملياتنا يف التعميم التجريبي ليست بالرضورة 

كامل درجة النجاح  منضأنها بالرضورة ستنجح أيضاً، وال عقيمة، ولكنه مل يضمن ب

 الرضورية إلمكانية التجربة كمنظومة

ذا إ  هي: أنطولوجية   وال ميكن الفصل بني مشكلة االستقراءات املحددة عن صعوبة  

ي تعطي الت الكانطية «األشياء يف نفسها»كان ثة قابلية حقيقية لتلقي يشء ما )مثل 

املحتوى للمفاهيم الشكلية للفهم( فكيف ميكننا أن نعلم أن اليشء الذي ّنلك القابلية 

دراكية أنها ئية ملكاتنا اإل لتلقيه سيتعاون مع احتياجاتنا اإلدراكية؟ إذ ال ميكن اعتبار تلقا

ع م عىل مشكلة االستقراءات املحددة التي أثارها هيوم بعينها ما تتلقاه. حتى يجيب كانط

ي للتلقّ  قيقية  ح لقابلية   بآخر  أو  الحفاظ عىل تكامل بنيانه املعريف، كان عليه أن يتيح بشكل  

 ذاته، عنا )يشء يف خارج   أنطولوجيٍّ  ة، أي االستجابة ليشء  يف اإلنتاج الخام للكرثة الحسيّ 

حصاناً »الحقيقة الفينومينية( مع ضامن ما قد يعترب أو  الظواهر،إىل  وهو ما يحوله الفهم
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مولوجية أهمية إبست أيّ ألشياء يف ذاتها ا عطيلوجياً، إذ ال ميكن لكانط أن يإبستمو  «مخصي ا

أبداً من الظواهر لديها القدرة عىل أن تؤثر علينا  وفة  أكرث من كونها تحققات غري معر 

 ة الفهم عىل االمتثالإبستمولوجياً ومن بعد ذلك ويف بعض األحيان تجرب تلقائيّ 

ينها عكانط كامل قوة تحدي هيوم. ففي اللحظة  فيه يكشف اإلبستمولوجي لها عىل نحو  

س ذلك ، ال يعود الفهم يؤسإبستمولوجي التي حصلت فيها األشياء يف نفسها عىل تبادل  

امً القوى التأسيسية مللكة الشعور. والفهم ال حول له ة، مسلّ املجال من األشياء الظاهريّ 

الً معرفياً يه لألشياء يف ذاتها أن تعطي شكة تلقّ وال قوة يف وجه الشعور، الذي سيتيح بقابليّ 

لبيلياردو التي أشار إليها هيوم )وسيكون اآلن وقتاً جيداً لذلك(، زار كانط لعبة اإذا  للظواهر.

ل السابق عىل التجربة، أكرث قدرة من هيوم عىل تحديد ما فلن يكون، باالستناد عىل التعقّ 

تفعله الكرة الثامنة بعد أن تصطدم بها كرة املرضب بقوة. لرمبا الحفرة الجانبية، ولكن 

لك يف ل السابق عىل التجربة، لرمبا فعلت ذالتعقّ إىل  ستناداً وبالنسبة ملا ميكننا معرفته ا

برسعة الضوء. وعلينا أن ننتظر األشياء نفسها الكتشاف ما تفعله اآلن. وكيف  مستقيم   خطٍّ 

ستظل صالحة غداً فتبقى األرض يف مدارها؟ ولذلك دعنا  لنا بأن نعلم بأن معادالت نيوتن

 لوقت.ننىس الفلسفة لبعض ا

وة ق أتاح أيّ إذا  بشأن االستقراءات الخاصة يف وجه إشكالية هيوم فهذا هو وضع كانط

لذلك نومينا محايدة إبستمولوجياً، و إىل  لألشياء يف ذاتها. فكانط يحتاج معرفية   تحصيل  

 ملةً ء يف ذاتها جلرمبا عىل كانط أن يزيل آخر بقايا بناءه املعريف ويتخلص من األشيا

 ها وإعطاء البداهة القدرة عىل الخروج باملحتوى الخاصي كلّ وتفصيالً، ويلغي قابلية التلقّ 

ملطلقة، ا ة فيختهيف رفضه ملثاليّ  ظاهر   ،ة. وكون كانط يرفض هذاللتعقل من كامل القضيّ 

 أم ال، فليس هذا موضعه. سليمة   كان رفضه هذا يقوم عىل أسس  إذا  أما

 يف مشكلة هيوم أخرى وبوضوح   مرةً  حيث يتناول كانط «نقد الحكم»إىل  وهنا نصل

 «نقد العقل املحض» آخر أنّ  شخص   االستقراءات الخاصة، والتي أدرك كانط أكرث من أيِّ 

 كانط عىل املشكلة بوضوح: عليها، وهنا ينّص جب مل ي  
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اهيم للمف كثريةٌ  ، وكأنها تحوالتٌ ولكن ثة كرثة كبرية من األشكال يف الطبيعة

الكلية للطبيعة والتي تركتها دون تحديد تلك القوانني التي يعطيها الفهم  املتعالية

وع ة )كموضيّ ة طبيعا أن هذه تتعلق فقط بإمكانيّ املحض بداهة وقبل التجربة، ومب

بد وأن تكون لها قوانني قد تبدو،  للحواس( عىل العموم، وأنه وبالرغم من ذلك ال

 ما كانت ستدعى قوانني )كام يتطلبإذا  كتجريبية، عارضة حسب بصرية فهمنا، والتي

ة، مفهوم وحدة الكرث األمر من مفهوم الطبيعة( ينبغي النظر إليها كرضورية عىل أساس 

 حتى لو كان ذلك املفهوم مجهوالً لدينا.

له سبب ما  دث  ح باملبدأ السببي القائل بأن كل   ث بعناد  أن يتشبّ  بوضوح   يرفض كانط

 «قوانني»ما االعتقاد بأن  أه يف النقد األول، ولكنه كذلك يرغب بطريقة  والذي اعترب أنه برّ 

 اعتبارها كرضورية. ولكنه يدرك أن هذه القوانني ينبغي ،قوانني نيوتن دة للطبيعة، مثلمحدّ 

، «تركتها دون تحديد تلك القوانني التي يعطيها الفهم املحض بداهة وقبل التجربة »

 بارة  . وبع«مبدأ وحدة الكرثة»وتحديد هذه القوانني ورضورتها ال بد أن يحدث عىل أساس 

من  اعدة  مسإىل  الفهم لن ميكن لها توفريها بحد ذاتها، ولكن ستحتاجأخرى، فإن تلقائية 

 بول غوير عن هذه النقطة بإيجاز، فبينام انتقل كانط نحو كتابة النقد آخر. وقد عرب   جانب  

 الثالث، كان ثة متييز جديد ألن الفهم، ومع أنه ميكنه وحده أن يوفر أعىل قوانني التجربة،

ضامن ل أي أشكال قوانني التجربة، فإن الفهم نفسه ليس يف موقع  حتى أفضل من ذلك أو 

فاية لتتيح لنا أن كحسنة التنظيم مبا فيه ال اها يف الحدس التجريبيالبيانات التي نتلقّ  كون

هذه لنطبقها عىل املفاهيم والقوانني التجريبية من النوع الذي يتطلبه الفهم. و نكتشف فيها و 

 عطى البيانات املالمئة لذلك أيضاً.املسألة، فال ميكن مللكة الحكم ضامن كوننا ن  

 ليشء   يالتلقّ  حقيقة كونإىل  وبأبسط أشكالها، ترجع مشكلة االستقراءات الخاصة

ظل البورش ي وبذلك تؤلف ذلك اآلخر، أن خارج النفس يعني أن التلقائية اإلنسانية ال ميكنها

، «اللوح األبيض»يف تقليد  جون لوك ني إبستمولوجياً لذلك اآلخر. تابع هيومخاضع

ف يف تشديده عىل تلقي اإلنسان. ومشكلة االستقراءات الخاصة هي يف جوهرها فتطّر 

 مسألة تلقي ما يستقل بذاته عن التلقائية اإلنسانية.
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 عىل مبدأ الغائية، والتي تعمل كرضب من تتوفف إجابة كانط وكام سرنى يف األسفل،

عىل أن لديها غاية تناسب  الطبيعةإىل  تصنيفات الحكم االنعكايس. علينا أن ننظر

 احتياجاتنا املعرفية، ويف هذا املجال فإن هرني آليسون محق إذ يلحظ التايل:

عن   يقّل ما الإىل  بالفعل، إذ تصل ستنتاج مبدأ الغائية عالية  املخاطر املرتبطة مع ا إنّ 

ما كانت ا إذ أكرث تحديداً، فالقضية يف شكلها الكانطي هي . وعىل نحو  تسويغ االستقراء

 َ قراء لتشمل التعقل بالقياس وكذلك كاالست واسع   ة عىل نحو  العمليات االستقرائية )املفرس 

جواباً لشكوك  ريوفتالنياً ميكن أن يكون قادراً عىل تربيراً عق ياألصيل( ميكن أن تعطمبعناه 

د اإلنطالق بع ما ال تدركهإىل  لالستدالل للوصول ت العقالنيةما يتعلق باملؤهال  يف هيوم

 .ماّم تدركه

، فإن التي تتمتع بها ملكة الفهمومبا أن األشياء يف ذاتها ليست تحت قدرة التشكيل 

باختصار ينبغي الدوران من حولها بحيث ال أو  ،«تجعل جميلة»األشياء يف ذاتها عليها أن 

دأ يعتقد ، وهو مب«الغائية»مبدأ إىل  املعرفية. وللقيام بذلك سيلجأ كانط تعوق بنية كانط

 ذاته لذاته.بأنه يعمل باستقاللية يف 

الحقاً، ولكن دعونا أواًل  «استقالل الذات بذاتها»بشأن  وسوف نناقش ما يقوله كانط

قة املتعلقة بالتعددية الدينية، والتي لها عال  ننظر يف مشكلة العبور يف فلسفة جون هيك

 ارتباط مبشكلة كانط املتعلقة باالستقراءات الخاصة.

 العبور يف فلسفة هيك املتعلقة بالتعددية الدينيةمشكلة 

نشأ عنها التمييز الحاد بني الظواهر  إن مشكلة االستقراءات الخاصة التي عاىن منها كانط

ه التمييز تواجه التحديات نفسها. فليست هذ اتعتمد عىل هذ فكرية   منظومة   والنومينا، وأيّ 

نا. بقدر ما هي متضمنة يف نفس التقسيم بني الظواهر والنومياملشكلة مرتبطة مبنظومة كانط 

يني ال ميكن نوم فلسفته يف التعددية الدينية عىل التمييز بني حقٍّ  وحني بنى جون هيك

مورده »كـ ظاهري من املتشخصات وغري املتشخصات  سرب غوره وبني عامل  أو  اإلحاطة به
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ي لها عالقة ارتباط مع املشكلة الت نفسه أمام مشكلة وصل  ، فهو يضع «الفلسفي األساس

 عاىن منها كانط يف نقده الثالث.

يف ذاته  التمييز بني الحق»التعددية يف جوهرها القول بأن علينا  هيكة وتتضمن فرضيّ 

نية . فهذه املجتمعات اإلنسا«ةبه وتفكر فيه مختلف املجتمعات اإلنسانيوالحق كام تجرّ 

الزماين يف نقده  يف منظومة هيك تتامهى مع مخطط كانط «ل تخصيصعام»كـ تعمل 

اإلنسان إنساناً، وتتطورها ضمن  بالعالقة مع مختلف طرائق كون»األول، يف أنها 

 عىلأو  الحضارات والثقافات يف األرض، فالحق الذي يفهم من خالل مفهوم األلوهية،

لك كفيشنو... وكذ أو  كشيفاأو  كالثالوث املقدسأو  ائيلوجه الخصوص كإله بني إرس 

 ب كالرباهامن،جّر فهم الحق من خالل مفهوم املطلق، وي  أخرى ي   وبالعالقة مع أشكال حياة  

كالسونياتا... فمواضع العبادة والتأمل املختلفة هذه ليست بعينها أو  الوجود،أو  النريفانا،أو 

إّنا هي الحق من حيث يتصوره اإلنسان بطرائق مختلفة. وباستخدام الحق يف نفسه، 

مييز . فإذن يضع هيك الت«للحق يف ذاته النوميني ظاهرية   القياس الكانطي، فهي تجليات  

 فلسفته املتعلقة بالتعددية الدينية. يف لبِّ  والنومينا الكانطي بني الفينومينا

شأ مشكلة الوصل عند هيك حني نحاول فهم الصلة )إذا كانت موجودة أصالً( بني وتن

الحق النوميني ومختلف تجلياته الظاهرية الشخصية وغري الشخصية. ودعنا نسمي هذه 

 ، يريد هيك. وكام هي الحال مع كانط«ة األخالقيةة األنطولوجيّ عدم االستمراريّ »املشكلة: 

عنرص تلق  أصيل يف اإلدراك اإلنساين ألنه يريد أن يظل واقعياً بالعالقة مع  القول بأن ثة

 العامل النوميني. وكام عرب عنها هيك:

 والشامل للحق يؤثر علينا طوال الوقت. الحضور الكيلّ  ة هي أنّ ة التعدديّ الفرضيّ 

، ن كانطعال نؤلفه نحن أنفسنا. ولكن، وإىل درجة ال تقل  فنحن نتأثر يف الواقع بيشء  

 ال تنتهك ة بحيثالعامل النوميني وأن يتعاون ذلك العامل مع بنيته املعرفيّ إىل  يحتاج هيك

 تنقلب الظواهر الناشئة عن تلقائية الثقافة اإلنسانية بسبب قابلة البورش لتلقي الحّق أو 

يف نفسه،  ، كيشء  مينيالنوميني الذي يلقي بثقله معرفياً عىل البناء الفينوميني. فالحق النو 

 بستمولوجياً. فلو أتيح للحق النوميني قدرة  إ  «مخصياً  حصاناً »عليه أن يكون كذلك 
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يف عامل الظواهر، ففي تلك النقطة تحديداً ستوضع قدرة البناء اإلنسانية جانباً  إبستمولوجية  

إبستمولوجياً  عبينام يتوىل الحق نفسه األمر ويفرض تلقائية الثقافة اإلنسانية عىل الرتاج

قدرة اإلنسان عىل تلقي الحق النوميني القدرة اإلنسانية عىل البناء الفكري الديني  حدُّ بينام تَ 

أو  محدد. ويف تلك الحالة، ستقرتب إحدى الظواهر الشخصية والتوجه يف مسار  

املسار الذي يحدده الحق النوميني، وهي النتيجة التي عىل النظرية إىل  كرثالالشخصية أ

 ستمولوجية  إب أن تستوعب حقاً نومينياً ذا صلة   هيكالتعددية تجنبها. فال ميكن إذن لنظرية 

ومته. حتى تنجح منظ إبستمولوجية   دون تعديالت   األنطولوجياإىل  مبارشة، بل يحتاج

، أي محايداً إبستمولوجياً. فيصور «مجهوالً وغامضاً »الحق النوميني أن يظل ولذلك فعىل 

متاماً وال ميكن االتصال به، وال يشء يف ذلك  بأنه سلبيٌّ  هيكالحق النوميني يف فكر 

للزعم  مساويةً  كانيةً إم فينومينية   ه اإلنسان، وبذلك يتيح ألي بنية  ئنشِ الحق النوميني يقاوم ما ي  

 بتها للحق.بصحة استجا

 عىل الحد من «الحق النوميني»ولكن، وبالطبع، فإن هذا التصور القائل بعدم قدرة 

: يكهذاته مشكلة لطاملا ضغطت عىل منظومة  املباين الفينومينية اإلنسانية يثري بحدِّ 

 بأن الظواهر الشخصية والالشخصية الخرية لالعتقادما هو السبب الذي يدفعنا والسؤال 

أقرب متثيالً للحق النوميني من تلك الورشيرة؟ ويف نهاية املطاف، ما هي القيمة التي  هي

يف الحقيقة؟ وك حوليف أحاديثه الدامئة عن التمحور الحق النوميني ميكن أن يزودنا بها 

 :نجده يطرح السؤال التايلحني  هيكلنا أن نفهم 

الحياة عام لو كانت  عهانتساءل م ت  إجراءاو  مسلكيات  إىل  ولكن هل يعود األمر

العالقة مع لجهة ضمن هذا الوضع النهايئ )أي وضعنا  (غري الئقةأو  الئقة)اإلنسانية 

 الحق(؟

 ثم يجيب:

 تجليات ها لتكونشخصية التي نعيشالظواهر الشخصية والالَّإىل  األمر يعود

ء يشالئقة لذلك التجيل. وبقدر ما يكون ال تكون استجابتنا لهاحقيقية للحق، ول
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مع الحق، فإن االستجابة الالئقة لذلك  خاليصي  الالشخص يف توافق  أو  الشخص

 للحق. الئقةٌ  املطلق هي استجابةٌ أو  اإلله

 يف قابع   إبستمولوجيٍّ  ضغط   مل يكن هناك أيّ إذا  ولكن ما الذي ميكن أن يعنيه هذا؟

ن أكرث من د لألم ترييزا يستحسالحق النوميني، فلامذا نقول إن البناء الفينوميني غري املقيّ 

أيلول؟ وملاذا نفضل السيد املسيح  11اإلرهابيني الذين ارتكبوا تفجري الطائرات يف 

الفينوميني الذي يحب الفقراء والذي يعرضه ويؤنسنه فرانكلني غراهام عىل اإلله الذي 

ة السود؟ باملبدأ، لن يجد فرانكلني غراهام مشكلة اثيو هيل والذي يطالب بكراهيّ يتصوره م

ذا الطريق ، ولكن ه«الله ببساطة ليس كذلك»باإلجابة عىل هكذا مشاكل، فسيقول ببساطة: 

عن الحق النوميني ويبقى ضمن  يشء   ، إذ ال ميكن له أن يقول أيّ هيكغري مفتوح أمام 

 جونز جيما هء التوقعات الفينومينية التي طرحلحيلة هنا هي استثنااملنظومة التي وضعها. وا

ون للحق النوميني، ولكن من د غري الئقة  أو  غري حقيقية   بأنها استجابات   كوريش وديفيد

 . فال تتوفر عبارات إثبات  «الحق خري»عن الحق النوميني، مثل  ذي عمق   يشء   قول أيّ 

 ّل ه إليها لحنة هيك الفكرية، وال ميكن لهيك أن يتوجّ مثل هذه يف نطاق بيّ  أنطولوجية  

 مشكلة الربط يف عدم االستمرارية األنطولوجية األخالقية.

 ة بذاهتا لذاهتا يف حل مشكلة العبورلقتم واملحاوالت املسووهي كانط

، «استقالل ملكة الحكم بذاتها»النقد الثالث عىل ما أسامه يف  عىل هيوم تقوم إجابة كانط

 ل نفسه وبحسب قوانينه. ومنشكّ ولكن ي   ،عاملاً بذاتهمن خالله ف الحكم يؤلّ  عىل مبدأ ال

الناحية اللغوية، فام يعنيه كانط هو الرتكيز عىل صفة التأمل يف الذات التي يتميز بها الحكم. 

نحتها كانط لهذه الغايةدة التي د الكلمة الجديشدِّ وت  
1
ف ؤلّ عىل أن الحكم االنعكايس إّنا ي   

 عىل ما يحكم عليه. سيطرة   نفسه فقط، وليس لديه أيّ 

                                                        

1. heautonomy 
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االستقراءات الخاصة من  ه ملشكلةحلّ  جوهر وكام الحظنا من قبل، فقد رسم كانط

ينها قوان و التايل: تحدد الطبيعةواملبدأ الخاص لقوة الحكم ه»ه يف الغاية: ئِ خالل مبد

. «، وبحسب شكل النظام املنطقي، وبالنيابة عن قوة الحكمالخاصة ضمن قوانني تجريبية

استغرقه العامل الذي يصفه كتابا كانط األولني يف النقد، فإن هذه  شخص  إىل  وبالنسبة

 أنطولوجيٌّ  ففي ظاهر األمر يبدو هذا املبدأ وكأنه خرق  ة أول األمر. العبارة تبدو محريِّ 

د األول ليقبل ما كان النق ضار   ميتافيزيقيٌّ   وما يتجاوز الحس، وتوكيد  للتقسيم بني الحيّس 

، فسوف يجبه. ومن املهم مالحظة أن هذا املبدأ، ولو متاسك عىل الصعيد األنطولو 

 ةيف االستقراءات الخاصة. ولكنه كذلك سيهدم البنية الفكريّ  ميحو متاماً مشكلة هيوم

من ترصيح كانط األول  لكانط، وهي نتيجة مل يكن كانط يريد الوصول إليها كام هو ظاهر  

 بشأن املبدأ نفسه يف املقدمة املنشورة:

 الطبيعة : مبا أن قواننيالتايل عىل النحووهذا املبدأ اآلن ال ميكنه إال أن يكون 

الطبيعة )ولكن فقط بحسب إىل  الكلية لديها جذورها يف فهمنا، وهو الذي ينسبها

ه قوانني ما تركتإىل  مفهومها الكيل كطبيعة(، فإن القوانني التجريبية املحددة، وبالنظر

و ل ي اعتبارها من حيث الوحدة التي ستكون عليهاغطبيعة الكلية غري محدد فيها، ينبال

كان الفهم )حتى لو مل يكن فهمنا نحن( أعطاها إياها ألجل ملكة اإلدراك فينا، وإلتاحة 

هام ف منظومة من التجربة حسب قوانني محددة يف الطبيعة. وليس وكأن علينا فرض

بهذه الطريقة )ففقط يف قوة الحكم التأملية تعمل هذه  هبهذه الطريقة ينبغي افتاض

ليس للتحديد(؛ بل إن هذه امللكة تعطي قوانني لنفسها وليس الفكرة كمبدأ وللتأمل و 

 للطبيعة.

 هيومال يالمس تحدي  «نقد العقل املحض»لـ أن املسار الشكيل املحض  أدرك كانط

ري محددة غ أي القوانني(يرتكها ) األمر الذي ؛«القوانني التجريبية املحددة»بـ ما يتعلق  يف

مبقوالت الفهم الرسمية. ومن ثم يبدو وأنه يتقدم بإجابة أنطولوجية تكفي إلجابة هيوم 

ي . وهذه النقطة همتكن من جعلها تتامسك عىل الصعيد األنطولوجيإذا  بشأن هذه النقطة

نقسام املركزي بني الحيس وما يتجاوز الحس ب اال مبدأ كانط يف الغائية، ولكن لتجنّ 
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مه باليد قد   ما والذي يعتمد عليه كامل منظومة كانط الفكرية، يعود كانط فوراً ليستعيد بيد  

 األخرى إذ يقول:

 وليس وأن علينا فعالً وبهذه الطريقة افتاض وجود فهم كهذا.

بإعطاء » دون غاية، حيث تقوم ملكة الفهم هي غائية امللكة الفهم إّنَ  فمبدأ كانط 

ها ولذاتها يف ذات . أي أن ملكة الفهم تعمل باستقالل  «لنفسها فقط، وليس للطبيعة قانون  

ليس » إذ قال إن زعم كانط آليسون هرني. وأصاب حني تقرر عىل نفسها مببدأ غائية الطبيعة

 أن لدينا نوعاً من الضامنة السابقة عىل التجربة بأنها تنتظم بطريقة  أو  بيعة ذات غاية،أن الط

من  غاية   ها ذاتعلينا أن نؤمن بأنّ  تتناسب مع قدراتنا واحتياجاتنا اإلدراكية، وال حتى بأن  

بحيث نقارب بون عقالنياً (. بل الزعم هو أننا مرك هيومذلك الوجه )وهو باملبدأ موقف 

. وهنا، وكام يف غريه من املواضع، يستخدم كانط «عىل هذا النحو بة  الطبيعة وكأنها مرت  

إبستمولوجية وتقوم عىل  «وكأن»لغاياته، ولكنه يضعها آخر األمر تحت  األنطولوجيا

 استقالل الذات بذاتها.

، تظهر أبداً يف كتابات جون هيكال  «heautonomy»مع أنه، وحسب علمي، فإن كلمة 

سباب ه ملشكلة الربط مستقالً يف ذاته ولذاته، ولأل فإن بنية هيك الدينية تتطلب أن يكون حل  

يتالعب بهذه الكلمة. ومن أسوأ ترصيحات هيك سمعة يف  نفسها التي جعلت كانط

العالقة »( يف القسم الفرعي املعنون: هي التي وردت )وليس األمر صدفة «األديان تفسري»

)أي التعامل مع مشكلة الوصل يف  «بني الحق يف ذاته ومظاهره الشخصية والالشخصية

عدم االستمرارية األنطولوجية واألخالقية(، وكذلك يف القسم املحدد لصحة املعايري من 

 ذلك العمل:

بني الحق كام هو يف نفسه وكام يفكر فيه ويجرب من خالل املفاهيم الدينية إن التمييز 

جلياته الحق يف نفسه الصفات التي نجدها يف تإىل  اإلنسانية يعني بأننا ال ميكننا أن ننسب

اً أم كثري، وإن كان شخصأو  الشخصية والالشخصية. وبهذا ال ميكننا القول عنه بأنه واحد

خرياً أم رشيراً، أم أو  عملياً،أو  جوهراً أو  غري غايئ،أو  غائياً أو  غري واع،أو  واعياً أو  شيئاً،
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محباً أم كارهاً. فال يشء من املصطلحات الوصفية التي تنطبق ضمن عامل التجربة 

 اإلنسانية ينطبق متاماً عىل الحقيقة التي ال ميكن تجربتها الواقعة يف ذلك العامل.

 ددية الدينية أن تنطلق أصالً، فعليه أن يتمسك مبوقف  وإذا كان لفلسفة هيك يف التع

كهذا، وإال سيكون من الواضح فوراً أن نظريته الدينية )كام هي الحال يف األديان األخرى( 

ائية ن زعامً كهذا بطبيعة الحال نوعاً من اإلقصها تنظر يف العامل النوميني، وسيتضمّ تزعم بأنّ 

ية هيك الفكرية أن تصمد، فعليه أن ينفي بأن إثباتات األنطولوجية. ولذلك، فإذا كان لبن

إذا كان الحق ما يتعلق ب كهذه تنطبق عىل الحق النوميني. ويعانق هيك ما يقتضيه موقفه يف

جوهراً أم عملية ليؤكد برسعة بأننا ال ميكننا الحكم أو  النوميني شخصياً أم غري شخيص،

د رد  تاألجىل للحق النوميني. ولكن هيك و بإذا ما كان الظهور الشخيص أم غري الشخيص ه

و أ  ما كان الحق النوميني خرياً أم رشيراً،إذا  يف اعتناق املبدأ املنطقي نفسه حني يتسائل

تؤكد  ة  دينيّ  ة  من الناس بالراحة مع نظريّ  وجيهة. فلن يشعر كثري   محباً أم كارهاً، وألسباب  

إذا  ا، فال ميكننا الحكم عىل مباستمرار بأن العامل النوميني، ومبا أنه أبعد من الخري والورش

ي وأي للحق النومين ة والالشخصية استجابات أكرث مالمئةً كانت بعض املظاهر الشخصيّ 

ة ث عن كيفيللتحد صارم   هذه املظاهر هي كذلك. ولذلك فعىل هيك أن يحافظ عىل رفض  

األشياء بالعالقة مع الحق النوميني، وذلك تحت طائلة اإلقصائية الدينية الرصيحة، ولكنه 

ة، وذلك ها غري مالمئعىل أنّ  ويف الوقت نفسه يجد مجاالً الستثناء بعض االستجابات بناءً 

بدوره تحت طائلة جعل نظريته غري ذات مصداقية ملعظم الناس )والذين يودون تصديق 

 (.جيم جونزأكرث من  الئق   تستجيب للحق يف نفسه عىل نحو   ترييزااألم بأن 

عدم االستمرارية »مشكلة  وكام هو معلوم، يضع هيك معيارين متداخلني لحلِّ 

يف التحول نحو التمحور عىل الحقيقة،  خاليصٌّ  هذه: معيار   «األنطولوجية األخالقية

عىل حدة. فاألول، أي املعيار الخاليص، يقول  معيار   ننظر يف كلِّ . ودعونا أخالقيٌّ  ومعيار  

 اآلخر، تولد تراحامً ومحبة نحو البورش»للحق النوميني  «الالئقة»أو  «الحقيقية»إن االستجابة 

 عرف بأن هذه االستجابة تتوجه نحو الحقِّ . ولكن كيف ي  «حتى تجاه الحياة بأرسهاأو 

 :هيكداً عنه؟ وكام يالحظ النوميني بدالً من التوجه بعي
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مختلف الديانات العاملية الكربى  كونإىل  هذا نفسه يتطلب معايرياً. واستناداً 

ك ، ولذلك فإنها عىل األقل تتامىش مع تلللحقيقة املتعالية تشكل استجابات إنسانية

 ما، فإن املعايري املتوفرة هي التي تتطور ضمن تلك األديان. حدي إىل  الحقيقة

ومن بعد ذلك استخدام املعايري  فعلينا إذن افرتاض بأن بعض األديان حاالت مثالية

نوميني. للحق ال حقيقية   املندرجة ضمن تلك التقاليد للتعرف عىل ما يصلح كاستجابة  

يناً ما حالة مثالية؟ ويستجيب هيك ضمن نطاق بنيته ولكن كيف ميكننا أن نعلم بأن د

 ة:الفكريّ 

إن توليد القديسني، سواء أكانوا تأمليني أم عمليني، فرديني أم سياسيني، هو املعيار 

 ديني استجابة إنسانيةالتقليد الكان  ماإذا  ننا من معرفةالصادق الوحيد الذي ميكّ

 خالصية للحق.

اب يدور عىل نفسه، وهيك نفسه يعرتف بذلك، فال ميكن إدخال الحق إن هذا الجو 

التي  الطرائقإىل  هذه املنظومة دون إحداث رشخ فيها، ولذلك فهو يلجأ فقطإىل  النوميني

 يستجيب فيها البورش ذاتياً للحق النوميني. أي أن اإلجابة مستقلة بذاتها يف ذاتها.

و ذلك املعيار، وهل يترصف باستقالل يف ذاته ولكن ماذا عن املعيار األخالقي؟ وما ه

 وبذاته أيضاً؟ يقول هيك إن

خرين، واإلحسان الكريم واملغفرة، آ لرحمة والتضحية بالنفس ألجل خري املحبة وا

والتي تشكل يف مجموعها املبدأ األخالقي األساس لجميع التقاليد الدينية الكربى، ليست 

يف  ، بل تنشأ من طبيعتنا اإلنسانية )رغم أنها تظليعةتفرضها سلطة فوق الطب ثالً غريبةً م  

ىل إ أخرى من تلك الطبيعة( وترتسخ وتتهذب وترتقي حالة من الشد والجذب مع نواح  

 ضمن التقاليد الدينية الكربى. أبعاد جديدة  

الذي يفهمه ، و أن نترصف بحسب القانون األخالقي الذهبي تتطلب طبيعتنا البورشية

أو  صية  شخ ظاهرة   املطلق. فأيّ   عن الفكرة نفسها التي يعرب عنها أمر كانطهيك بأنه يعرّب 

للحق النوميني عليها أن تتسق مع املتطلبات األخالقية  شخصية تستجيب بصدق   ال

إمكان الواحد مل يكن بإذا  البورشية، ولكن يظل السؤال: مل نفرتض ذلك الفطرية يف طبيعتنا
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بشأن الحق النوميني؟ ويذكر هيك أوجهاً أخرى من طبيعتنا  أنطولوجيٍّ  منا إجراء أي إثبات  

ج فريد من مزي»إّنا هو  دينيٍّ  تقليد   البورشية ال تتفق مع املحبة، كام يذكر برصاحة بأن أيّ 

يف أو  انيةاإلنس ، فلامذا إذن نعتقد بأن املحب واملسامح والرحيم يف الطبيعة«الخري والورش

؟ ملاذا ال يكون ضدها كذلك؟ بالطبع ميكن «االستجابة الالئقة»مختلف الديانات هو 

 المنظومة هيك الفكرية ، ولكن «الله محبة»مثل:  أنطولوجيةً  للواحد منا أن يقدم إجابةً 

الله »، فلامذا ليس «الله محبة»اإلثبات النوميني، فإذا كان لهيك أن يقول إن  اتسمح بهذ

نطبق ال ت «املحبة»و  «الخري»ة أن مفاهيم ؟ فلامذا يؤكد هيك بشدّ «الله ثالوث»أو  «شخص

س يف يل»عىل الحق النوميني بقدر أكرب من نقيضها، ويقول بدالً من ذلك بأن الحق خري 

ن . ولكن هذا ال ميكنه أن يعني بأ «نفسه، ولكن بالعالقة مع أعمق شواغل الكائنات البورشية

 د حقاً استجابتنا الفينومينية له بحيث يضمن الحق النوميني نفسه )وهناالحق النوميني يقيّ 

أستخدم فعالً أنطولوجياً ال أعلم كيف ميكن يل أن أتجنبه( بأن إحدى استجاباتنا صحيحة؛ 

ن يف غاية التحديد ع لو كان هذا هو ما يعنيه هيك فإن هذا يعني أيضاً أن يرصح بإثبات  ف

الحق النوميني، وهو أن من طبيعة الحق النوميني )وهو نفسه( بأن يجرب التجليات الظاهرية 

. ولكن للحق النوميني الئق   للبورش بأن تؤكد الخري واملحبة بقدر ما تستجيب عىل نحو  

ك عىل إثبات عبارات كهذه عن الحق النوميني ولكنه يف الوقت ذاته مينع ملاذا يقدر هي

 الحق النوميني بطبيعته يجرب التجليات الظاهرية للبورش»عبارات أخرى عنه مثل القول بأن 

ر ما يستجيبون أن يثبتوا كونه غري شخيص( بقدأو  بأن يثبتوا الثالوث )أو حتى أن يثبتوا الورش،

يك ملا قاله ه ودعنا هنا نرضب صفحاً عن هذا التأويل األنطولوجي «عىل نحو الئق للحق؟

لحدود امتناع املعرفة التي عىل هيك التأكيد عليها. وعند رفض التفسري  رصيح   كتجاوز  

 ذاته يف مستقل   بحلٍّ  عىل بناء هيك الفكري، فمن الواضح بأنه ملتزم   األنطولوجي كتعدٍّ 

وبذاته. علينا أن نتخذ وعىل الصعيد الذايت موقفاً بالعالقة مع الحق النوميني بحيث تجربنا 

ة الحق خرييّ ل إنساينٍّ  توكيد   خري، فأيّ  «وكأنه»طبيعتنا البورشية عىل رؤية الحق النوميني 

حق ليف الذات: فهي تقول شيئاً عنا نحن، ولكن ال يشء عن ا ل  النوميني هي حرصاً تأمّ 

 النوميني خارجاً عنا.
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عدم »وهكذا فإن كالً من املعيارين الذين اعتمدهام هيك لحل مشكلة الربط يف 

كان لهيك ا إذ عليها أن تكون مستقلة بذاتها ويف ذاتها «االستمرارية األنطولوجية األخالقية

حل مشكلة  أن يظل ضمن بنيته الفكرية القامئة عىل التعددية. وكام حاول كانط

 تحديد القواننيإىل  الحكم التأميل وحاجتهإىل  االستقراءات الخاصة من خالل التوجه

وهي تلبي  تعطى «كأنها»و لنفسه من خالل مبدأ الغائية الذي يفرتض مسبقاً بأنه متلق لها 

 قيةاألنطولوجية األخال احتياجاتنا اإلدراكية، فيحاول هيك أن يحل مشكلة عدم االستمرارية 

دافعنا الديني واحتياجاته ألن يعرف نفسها من خالل مبدأ التحول إىل  ن خالل اللجوءم

الخاليص القائم عىل املحبة والرحمة والذي يفرتض مسبقاً من خالله بأن ما نتلقاه فيه 

معطى واحتياجاتنا األخالقية متضمنة فيه كجزء من طبيعتنا )أي ذلك الذي هو  «وكأنه»

 النفس والقايس(، ولنستخدم هنا كلامت هيك:إىل  محب ورحيم، بدالً من ذلك الساعي

 ولكن ما هو من املسلكيات والعواطف وأوجه الترصف وأناط الحياة البرشية

 ن نجيب عىل ذلك ضمن دائرة الفرضية. إنه ما يتعلق باإللهالالئق بالحق؟ ميكننا فقط أ 

املطلق الذي نربط أنفسنا به حتى يكون تجلياً صادقاً للحق والستجابتنا العملية أو 

الالئقة بذلك التجيل. وطاملا األمر كذلك، فكل من التجليات الشخصية والالشخصية 

 ميكن القول عنها بأنها تتامىش خالصياً مع الحق.

ه اضح بأنذا يظل هيك ضمن حدود بنيته الفكرية التعددية، ولكن ليس من الو وهك

 كلة الربط يف عدم االستمرارية األنطولوجية األخالقية.أجاب يف الحقيقة عىل مش

 ماذا لو تكلم الفيل؟

بذاتها ولذاتها ملشكلة الوصل التي  مستقلةً  من قبل، يعطينا هيك إجابةً  كام فعل كانط

والنوميني. ولكن  ينيمسعى من خاللها ضمن بنيته الفكرية القامئة عىل التقسيم بني الفينو ي

مع أن كالً من الرجلني ظل ضمن الحدود التي فرضها عىل نفسه، ليس من الواضح أبداً 

بأن اإلجابات املستقلة بذاتها ولذاتها تشكل إجابات عملية عىل هذه املشاكل العملية. 

األنطولوجية من خالل  كانط وهيك إّنا هو التوكيد عىل الواقعيةواملفتاح لكل من 
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لتلك األداة. فرييد  إبستمولوجية   ، مع ضامن عدم إعطاء أي قوة  «النومينا»استخدام أداة 

ن مع أبعد من اإلنسان، ولك مفكرانا الحفاظ عىل القابلة اإلنسانية الحقيقية لتلقي يشء  

إتاحة ما يكفي إبستمولوجياً من التلقائية والبداهة لإلنسان بحيث يقدر عىل رسم الحقيقة 

 كام يتعاطى معها البورش.

ورقة أطول من هذه بكثري، ولكن أود إىل  وهيك يحتاج ملواقف كانط كامل   وتقديم نقد  

اعتبار موقفهام حافل بعيوب ال عالج لها. إىل  التي تدفعني االعرتاضات اقرتاح بعض

أصالً،  لٍّ ح تحمل استقالل الذات بذاتها ملشاكل الربط تشكل أيّ  فأوالً، ال يبدو بأن إجابةً 

املشكلة بني كانط وهيوم، فإن اإلجابة املستقلة بالذات وللذات عىل مشكلة إىل  فبالعودة

نا يف األصل، وهو أن ف الذي أوىص به هيوماالستقراءات الخاصة ال تعني إال اعتامد املوق

الرياضية ستظل صحيحة غداً أم ال،  كانت معادالت نيوتنإذا  عام يشء   ال ميكننا معرفة أيّ 

ا ال ستظل كذلك. ومع أنن «وكأنها»ولكن علينا أن نستمر يف الحياة بأفضل طريقة ممكنة، 

تفعل. ومن س «وكأنها»الشمس ستورشق يف الغد، علينا أن نترصف  ميكننا أن نعلم يقيناً بأن

خالل اتباع اإلجابة املستقلة بذاتها ولذاتها، يتبع كانط إمياناً هيومياً ينتظر ما يقع خارجاً 

 لطبيعةاإىل  د بالفعل إن كانت األشياء ستسري كام نرجو أنها ستفعل. أنا أنظرعنا للتأكّ

ذات غاية، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما تفعله الطبيعة بينام تفرض نفسها عىل  «وكأنها»

مام هيوم، من التسامح أ  قابليتنا للتلقي. إن استقالل الذات بذاتها وأمام ذاتها إّنا هي رضب  

عىل مشكلة  كجواب   فعلية   قوة   وإذا كان إلجابة كانط بشأن الغائية أن يكون لها أيّ 

 ظهر بأنّ ت  ل اصة، فإن عليها أن تأيت من تحت سيطرة البنية الفكرية الكانطيةاالستقراءات الخ

لتي أراد ا الواقعية ما نتلقاه هو نفسه ذو غاية. بالطبع، سيكون هذا بعينه النزعة املتعالية

ىل إ ذايتٍّ  إما الرتاجع عودة باستقالل  كانط تجنبها، ولكن يبدو وأن ذلك هو خيار كانط: 

الة واحدة لألشياء التي نتلقاها )أي معادالت الجاذبية التي حاإلميان الهيمي الذي يثبت 

أنه ليس ب خرج بها نيوتن ستسمر بالعمل غداً حتى ال تضيع األرض يف الفضاء( بينام نقرّ 

لالعتقاد بذلك، وإما االعرتاف بأن لدينا نوع من الواقعية املتعالية  لدينا أي أسس غري ذاتية  

حجة عىل ال قويٍّ  التي ميكنها أن تكافح موقف هيوم املتعايل واقعياً )رمبا من خالل دفاع  
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إلثبات صفات الله بحيث تقيم االستمرارية(. وعىل جميع األحوال، انتهى الحال أو  الغائية

 كيف سيترصف ما نتلقاه، وعىل جميع األحول فإن كانط واقعيٌّ  بكانط بأن أثبت شيئاً عن

.  متعال 

 علية  ف وكذلك فإن معايري هيك القامئة عىل استقالل الذات بذاتها تخفق يف تقديم إجابة  

شبه إشكالية تإىل  ملشكلة عدم االستمرارية األنطولوجية األخالقية، لترتاجع آخر األمر

كانت استجابة محبة ورحيمة هي التي إذا  عام يشء    ميكننا أن نعلم أي  . الإشكالية كانط

ا أن لديها أي ارتباط مبا عليه ذلك اإلله، ولكن علينأو  يتبعها بعضنا تقربنا من اإلله بالفعل

ة األمر كذلك. مع أننا ال ميكننا معرف «وكأن»ونترصف  ممكن    نتابع حياتنا عىل أفضل نحو  

األمر كذلك.  «وكأن»ل الحب وليس الكره، ولكن علينا أن نترصف ه يفضّ كان اإللإذا  ما

بالذات وللذات يف إجابته، فهيك يتبع إمياناً معيناً ينتظر ما  مستقلٍّ  ومن خالل اتباع مسار  

الحق ىل إ هو خارج عنا للتأكيد إذ ما كانت األشياء ستتبع بالفعل ما نرجو أن تتبعه. فأنا أنظر

)أو عىل األقل أقرب ما يكون إىل( املحبة والرحمة، وعلينا أن ننتظر ونرى  «وكأنه»النوميني 

اتها عىل قابليتنا للتلقي. وليكون ملعايري هيك املستقلة بذ «يفرض نفسه»ما يفعله بينام 

لإلجابة عىل مشكلة عدم االستمرارية األنطولوجية األخالقية، عليها  ة  فعليّ  قوة   ولذاتها أيّ 

. م  رحيو  ة لتظهر بأن ما نتلقاه إّنا هو يف الحقيقة محب  أن تخرج من سيطرة بنية هيك الفكريّ 

اإلقصائية الدينية التي يحاول هيك تجنبها. ولكن يبدو أن ذلك إىل  وبالطبع، فهذا سيؤدي

 بالذات وللذات مستقلٍّ  طروح أمام هيك: إما العودة عىل نحو  هو يف الحقيقة الخيار امل

فعل ذلك )أي ل أسس   بأنه ليس لديه أيّ  لإلقصائية الدينية ويقرُّ  واحدةً  يثبت روايةً  إميان  إىل 

بأن  اس  أس أن االستجابة املحبة للحق النوميني هي وحدها املناسبة، ولكن ليس لدينا أيّ 

االعرتاف بأن بنفسه هو رضب أو  من األشكال(، شكل   ني بأيّ ذلك يتامهى مع الحق النومي

أخرى من اإلقصائية الدينية. وعىل جميع  من اإلقصائية الدينية التي ميكنها مواجهة أنواع  

ً بشأن الكيفية التي سيترصف بها ما نتلقاه.  يف األحوال ينتهي الحال بهيك بأن يثبت شيئا

باإلقصائية الدينية: باستثناء جميع اإلقصائيات  وعىل جميع األحوال ينتهي األمر بهيك
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 عىلأو  بأن الحق النوميني إّنا هو محب، األخرى إما عىل أساس أن اإلثبات األنطولوجي

 الحق النوميني محب. «وكأن»أساس أن البورش عليهم أن يترصفوا 

ويف النهاية علينا أن نفكر يف املثل القديم عن الفيل والرجل األعمى وامللك، وهو 

من  فة  بجوانب مختل عميان   رجال   مثل يستخدمه هيك. فبينام يتفقد امللك ما حوله، يحّس 

ملثل عىل أفعى. ويقوم اأو  حبالًأو  منهم بأن الفيل إما يشبه جذع شجرة الفيل ويستنتج كلٌّ 

فرضيتني مشمولتني يف بنيتها: األول بأن امللك ومن وجهة نظره املتفوقة معرفياً يرى كامل 

عن ماهية الوضع يف الحقيقة بالعالقة مع الفيل.  األمر ظاهراً وميكنه أن يعلن بسلطوية  

ك، يفقاً متام االتفاق مع الوضع الغامض دينياً الذي يفرتضه هولكن جعل مثال الفيل مت

عل جأو  فامللك )وراوي القصة امللم بجميع تفاصيلها( عليهام أن يخرجا من هذه الصورة،

امللك )أو راوي إىل  الرجل األعمى منهإىل  منهام رجالً أعمى آخر. فهيك أقرب واحد   كّل 

لفيل أخرس، ولكن ماذا لو كان بإمكان ا نتعامل مع فيل  القصة(. وثانياً، تفرتض القصة بأننا 

التكلم؟ ماذا كان الفيل ليقول لو تحدث مع الرجل األعمى الذي شبهه بجذع الشجرة: 

عىل  قادر   نايب، هل تشعر بهام؟ ومع أنك غري  إىل  وقف، ومد يديك اليسارإىل  تحرك اآلن»

فامذا لو كانت القت قابلية  «أذنان وعينان أيضاً؟معرفة ذلك، ولكن هل تعلم أن لدي 

اإلنسان عىل التلقي شيئاً أوصل نفسه وسعى لجعل نفسه معروفاً؟ وماذا لو قطع التلقائية 

اإلنسانية من خالل التواصل معنا، مقدماً لنا نفسه يف عالقة ترابط وتواصل؟ إن هذا املثل 

صل ويحب أن يعرف ويخاطبنا. ومن خالل ال يتضمن هذه اإلمكانية، أعني إمكانية إله يت

 ديني محدد، وهيك يحاول أيضاً، حني يصل تجنب هذه اإلمكانية، يبني املثل عىل جوهر

ليعطي  ةاإلغالق املستقل بالذات وللذات إلمكانية أن يتدخل اإلله يف التلقائية البورشيّ إىل 

حقاً للحق  كنا منفتحنيإذا  محدد. ولكننفسه لقابليتنا للتلقي، أن يبني عىل جوهر ديني 

النوميني، وإذا أثبتنا بالفعل قابلية اإلنسان للتلقي، فعلينا إذن أن نفتح أنفسنا إلمكانية أن 

يكون اإلله نفسه يطلبنا للدخول يف عالقة يجعل نفسه من خاللها معروفاً. وعلينا أن 

نتسائل: ماذا لو تكلم الله؟
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